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Ing. Rizo Dimitrov
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6. února
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1976, do sazby

71

a

A KARTOGRAFICKÉ

Ing. Ján Sulo, CSc.
digitalizačné zariadenia
příloha

Z ČINNOSTI VTS
Z MEZINÁRODNÍCH
STYKŮ
TRIBUNA MLADÝCH
LITERÁRNÍ HLÍDKA
OSOBNÍ zPRÁVY
PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÉ
LITERATURY
PŘEHLED

74

ZEMĚMĚŘICKÝCH

ČASOPISŮ

79
83
84

85
87
88

05.528.:061.75 ,,192511975"
POLEVCE'V, V. V.
50 let sovětského
časo.plsu Geodézija I kartograflja
Geodetický
a kartografický
obzúr, 22, 1976, Č. 3, s. 61-62
Historie
a vývoJ časopisu
V rfizných
olfdoblch
sovětského
státu
a nové úkoly stojlci
před
současnými
sovětskými
vědci a techniky.
528(497.) ,,313/'
HAJDUŠKI, I.
Současný stav a úkoly geodézle a kartografie
v Bulharské
Udové republice
Geodetick}' a kartografický
obzor, 22, 1976, Č. 3, s. 63-65
Zhodnoceni
dosavadnlch
úspéchfi bulharské
geodetické,
fotogrammetrické
a kartogralické
vědy a praxe a jejich další
rozvoj.
528.913:912(U84.3-11) (497.2)
DIMITROV, R.
Základní
principy
tvorby a účel základní
topografické
mapy v měřítku
1: 5000 a 1: 10 000
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, Č. 3, s. 66-68
Strukturálnl
a organizační
úprava
geodetických
praci.
Nová vědecká i praktická
základna.
Univerzální
použití ve
všech
oblastech
národnlho
hospodářstvL
Využití moderních přlstrojfi
a výpočetní
techniky.
528.3 + 528.1
NEVOSAD. Z.
K metodice budování
a vyrovnáni
geDdetickýcb
polohových
sítí
Geodetický
a kartografický
obwr,
22, 1976, Č. 3, s. 68-71,
lit. 2
Projektování
polohových
sítí, odborná terminologie,
měřické práce, fyzikální
a matematická
redukce.
Místni geodetické polohové s!tě. Vyrovnání
sítí, váhy měřených
veličin.
531.787.2
CHRA8T1L, B.
Nová jednotka
tlaku a· barometrická
nivelace
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, Č. 3, s. 71-73,
1 tab., lit. 5
Vztal1y mezi novou jednotkou
tlaku pascal
(její definice)
apůvodnl
Jednotkou
torr.
Přechod
na měření
vzdušného
tlaku " pascalech.
528.74:624.953
GREGOR, V. a kol.
Nové metódy kalibrácie
valcových
nádrži
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, Č. 3, s. 74-79
6 obr., 3. tab., lit. 5
Formulácia
problémov
pri fotogrammetrickej
kalibrácii
valcCtvých nádrži.
Určenie
objemu
nádrže
vyhodnotenie
podrobných
bodov v meraných
rezooh a určenie polomem
z plochy
reZil. Zhodnotenie
dosahnutých
výsledkov.

(.

Zobrazuvacie
a digltalizačné
zarladenla
1. část
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, Č. 3, přlloha,
8 obr.
Zdkladní
informace
o zobrazovacfch
a digitalizačních
zařízeních
po stránCE
popisu
funkce,
konstrukce
zařlzení
a parametrů
u nás dostupných
zařizeni.

05:528.:061.75" 192511975"
IIOJIEBUEB,

B. B.

50 JleT CODeTCKOrolKYpHaJla "reollesull
reo.LIeSH'IeCKHH'H Kaprorpa~H'IeCKHH

u KapTorpac)ull"
06sop,
22, 1976,

No 3, crp. 61-62
MCTOpHHlKypHllJIa Ha paSHblX 3Tanax pRSBHTHHcOBeTCKOro CTpoH 11 HOBble aalla'lH CTOlIIIl'Henepell COBeTCKHMll
HaY'!HblMHpa60THHKBMH11 cneI.\>laJIHCTaMH.

528(497.2) •.313"
XA:A,llYl1lKM,

M.

COBpeMeHHoeCOCTOllHHe
u SaAaqH reOlleSUH u KapTOrpac)UH B HapollHoií: Pecuy6J1UKe BoJlrapHU
reolleSH'IeCKHH 11 Kaprorpa~H'IeCKHH
No 3, CTp. 63-65

06sop,

22, 1976,

O~eHKa HbIHeIIIHRXycnexoB ÓOJIrapCKOHreollesH'lecKoň,
c)oTorpaMMeTpH'IecKoH H KapTOrpa~H'IecKoH HaYKH H
IIpa.KTHKH'H HX llllJIbHeHmee pa3BHTHe.

528.913:912(084.3 -11)
,llUMMTPOB,

(497.2)

P.

OCHoBHble npHHqHnw C03ll3HUll u ~eJIb OCHOBHOH
TOnorpac)U'IeCKoií: xapTM MacmTa6a 1:5000 u 1:10000
reo.LIeSH'IeCKHH'H KapTOrpa~HqeCKHH 06sop,
22, 1976,
CTp. 66-68
OrpYKTYPHble H opraHHsaqIIoHHble 06paooTKH reo.LIe3II-

No 3,

Bbl'lHCJIHreJlbHOHTexHIIKH.

528.3 + 528.1
HEBOCA,ll,3.
K MeTOllUKe C03llllHUJI u YPaBHUBlIHHll reoll'llSuqeCKRX
IDIaHOB&IX
ceTeB:
feolle3H'IeCKHH K KapTOrpa~H'IecKHH 06sop,
22, 1976,
No 3, CTp. 68-71, JIHT. 2
HpoeKTHpoBaHHe IIJIllHOBblXceTeH, cneqHllJIbHall repMO·
JlOmll, HSMepHTeJIbHble pa6oTbI, ~IISH'IecKall 11 MareMa'l1H'!ecKall pell~Hll.
JIOKaJIbHble reolle:Jll'lecKHe llJlllHOBble CeTH. YpaBHHBaIl!He ceTeH, BCCbIliaMepeHH:bIXBeJIR'lHH.

531.787.2
XPACTMJI, E.
HOBaJl ellUHHna JIaB"IeHRIlu 6apOMeTpUqecKoe HRBeJlHpo·
BaHHe
feolleaH'IeCKHH li KapTOrpa~H'IeCKHH oosop,
22, 1976,
No 3, CTp. 71-73, 1 TaOJI_,nHT. 5
OTHOmeIl!He MelKllY HOBOHellH~eH
llllBJIeHUJl llacKllJI
(ee onpelleJIeHHe) 'H CTapoH e.n:mmqeH rop. IIepexoll Ha
1I3MepeHHe .!laBJleHHHBOsllyxa B nacKaJlax.

528.74:628.953
fPEfOP,
B. 'H KOJl.
HOB:bIe MeTOllItIKaJlUOpOBKR~UJlUHJlpU1leCKRX
peaepByapoB
reo.LIeSliqecKHH H KapTOrpa~HqeCKHH oosop,
22, 1976,
No 3, CTI>.74-79, 6 pliC., 3 TaOJl., JlIIT. 5
OnpelleJIeHHe np06J1eM IIpIl ~TOrpaMMeTpH'IecKOM cnoco6e KaJIHOpoBKH~JIHHllp1'l'leCKRX pesepByapos.
Onpe.!leJIeHHeeMKOCTH
pesepByapa - 06paÓOTKa llHKeTa B U3MepeHHbIXpaapesax li onpe.LIeJIeHRe paJlHyca 'HS nJI~a.LIBpaspeaa. OqeHKa 1l0Jl)"leHH:bIXpesyJlbTaTOB.

681.3.005

681.3.005
SULO,

'IecKHX pa60T. HOBaH HayqHall 'H npaKTH'IeoKall OCHOBa.
YHHBepcllJIbHOe IIpHMeHeHHe BO Bcex 06J1acTHx HapollHorO X0311Hma. MciIOJlb30BllHHe MOllepHblXIIpH60poB 'H

CYJIO,

n.

BocnpoullBOllUTeJlbHble u llUrUTaJIbRble YCTlIHOBKR
reo.LIe3H'IecKuH 'H KapTOrpa~H'leCKRH oosop,
22, 1976,
No 3, npHJlOlKeII!He,8 pHC.
OCHoBHble HHc)opMaqHH o BOCIIpoHSBOll1!TeJlbHblX
li llHI\RTaJlI>HblX YCTIlHOBKaxus
TO'IKH SpeH'Hll OllRCaHHll
KOHCTPYKltH1!
H napaMeTpOB y HRe .LIOCTyTIHblX
YCTIlHOBOK.

05:528.:061.75, ,,1925;1975"
POLEVCEV, V. V.
SO lahre
der sow jetlsohen
Zeitschrift
Geodézlla
I kartograflja
Geodetický a kartografický
obzor, 22, 1976, Nr. 3, Seite 61
bls 62
Historie
und Ent!wicklung
der Zeitschriit
in den verchiedenen Zeitabschnitten
des Sowjetstaates
und vor den gegenwartigen
sowjetischen
WissenschafUerll
und
Technikern
slehend"
neue Aufgaben.
528[497.2) ,,313"
HA!DUSCHKI, I.
Gegenwartlger
Stand und Aufgaben der Geodiisle und Kartographle
in der VolksrepubllkBulgarlen
Geodetický a kartografický
obzor, 22,1976, Nr. 3, Seite 65-65
Wertung
der bisherigen
Erfolge
der bulgarischen
geodatischcn, photogrammetrischen
und kartographischen
Wissenschaft und Praxis und ihre weitere
Ent!wicklung.
528.913:912(U84.3-11) [497.2)
DIMITROV, R.
Grundllrlnzipe
der Bearbeitung
und Zweck der topographischen Grundkarte
im Ma8stab 1: 5000 und 1 : 10 000.
Gecdetický a kartografický
obzor, 22, 1976, Nr. 3, Seite 66-68
Strunkturund
organisationsgestaltung
geodatischer
Arbeiten.
Neue, wissenschaftliche.
und praktische
Basis. Uni.
versale Anwendung
auf allen Gebieten der Volkswirtschaft.
Nutzung modemer
Ger1ite und der Rechentechnik.

528.3+ 528.1
NEVúSÁD. Z.
Zur )leUlodlk
des Aufbaues
und der Ansglelchnng
geodiltlscher
Lagenetze
Geodetický a kartografický
obzor, 22, 1978, Nr. 3, Seite 83--71.
Lit. 2
Projektierung
der Lagenetze,
Fachterminologie,
Messungs·
arbeiten
physikalische
und
mathematische
ReduJttion.
Ortliche
geodiltische
Lagenetze.
Ausgleiohung
der Netze,
Gewichte
der gemessenen
Grli&en.

~28.74:824.953
GREGOR, V. and team
New Methads of Cal1bratlon
uf CyUndrlcal
Reservolrs
Geodetický a kartografický
obzor, 22, 1976, No. 3, pp. 74-79,
6 fig., 3 tab., 5 ref.
Formulatioll
of problems
of photogrammetrical
calibration
cf cylindrical
reservoir.
Determina.tio-n
of the volume of
a raservouevaluation
of detailed
polnts in measured
sections
and determination
of a radius the surface
nf the
sectian.
Estimation
of aohieved
results.

531.787.2

681.3.005
SULO. j.
Draw1nll and DIgltlzll1g Equlpmenl
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, No. 3, annex,
8. fig.
Basic information
on drawing
and digitiz.ing
aquipment
as regards
description
of operation,
cor.struction
of equip·
ment and parameters
of equipment available in our country.

~~::Sil~.:it
des Druckes
ment

und

dll$ barometrische

Nlvelle

Geodetický
a kal"tOgrafický
obzor, 22, 1976, Nr. 3, Seite 71
bis 73, 2 Tab., lit. 5
Beziehungen
zwischen
der neuen Elnheit
des Luftdruckes
- pascal
lihre Definitlon)
unl! der u1"5pMlnglichen Elnheit
torr.
Dberganag
auf die Messung
des Luftd'ruckes
in
pascal.

52B.74:62·i.953
GREGOR V. und KDU.
Neue Methoden
der Kalibrlerung
zylindrlscher
Behiilter
Geo'ctetický a kartografický
obzo,r, 22, 1976, Nr. 3, Seite 74
bis 79, 6 Abb., 3 Tab., Lit. 5
Formulierung
der Probleme
bei der photogrammetrische<n
Kalibrierung
zylindrischer
Behillter.
Bestimmung
des Inhaltes
des Behillters
Auswertung
der Detailpunkte
in
den gemessenen
Schnitten und B6stimmung des Halbmessers
aus der
Fldche
des Schnittes.
Wertung
der
erreichten
Ergelmisse.

681.3.005
SULO. J.
Darstellungsund
DIgltaUslerungselnrlchtnng
GeOdetický a kartografický
obzor, 22, 1976. Nr. 3. Anlage,
8 Abb.
Grundinformation
uber
die DarsteUungs.
und Digitalisierungseinrichtungen
mit BeMlcksichtigung
der Beschreibung
der Funktion.
der Konstruktion
der Einrichtung
und der
Parameter
bei uns zugilnglicher
Einrichtungen.

05:528.:061.75 ,,1925/1975"
POLEVCEV. V. V.
50 Tears of the Sovlet Magazlne
Geodizlja
I kartograf1ja
Geodetický a kartografický
obzor, 22, 1976, No. 3, pp. 81-62
History and development
of the magazine
in various
periods of the soviet state
and new tasks
facing contem.
porary
soviet scientists
and techniciens.

05:528.:061.75 ,,1925/1975"
POLEVCEV, V. V.
Ciuqllante
ans d'exlstence
zlia I kartograf1ja
Geodetický
a kartografický

de

la

obzor,

revue

savlétlque

Geodé·

22,

1976. No

3, page

61-62

Historie
et évulution
de la revue pendant
différentes
périooas
de ľétat
soviétiqua
et nouvelles
teches
imposées
aux hommes
de science
et techniquE: sovietiques.

52814Y7.2J,,313"
f.lAJUUŠKI. I.
SltuaUon
astuelle
el taches
émanant
de la géodésle
et
cartographie
dan.
la Républlque
Populalre
Bulgare
3eodetický
a kartografický
obzor,
22, 1976, No 3 page
63-65
EVialua.tion des succes existants
de la science et .pratique
géodésique.
photogrammétrique
at cartographiqua
bulgare
et leur développemeIlJt
ultérieur.

528.913:912[084.3-11J (497.2)
D1MITROV. R.
Prlnclpes
élémentalres
de la créaUon
et objecUf
de la
carte
topagraphlque
de base il ľéchelle
de 1: 5000 et
1:10000
Geodetický
a kartografický
obzor.
22, 1976, No 3 page
68-68
Amé'nagement
struclurel
et d'organlsation
des
travaux
gěodésiques.
NouveUe base scientifique.
Emploi univarsel
dans toules les branches
de ľěconomie
nationala.
ExploitaUon ďappareillages
et technique
de calcul modernes.

528(497.2) ,,313"
HAjDUŠKI, I.
Contemporaneous
State and Tasks of Geodesy and Cart ••.
graph)' ln the Bulgarlan
People's
RepubUc
Geodetický a kartogt'8fický
obzor, 22, 1976, No. 3, pp. 63-65
Estimation
of hitherto
achieved
succass of Bulgarian
geodetic, photogrammetric
and cartographic
science am! practice and thair
further
devel:>pment.

528.3 + 528.1
NEVOSÁD, Z.
Méthade
d'édUlcatlan
et compensatlon
des réseaux
gěodéslques de posltlon
Geodeticky
a kartografický
obzor,
22, 1978, No 3, page
68-71, 2 blbliographies
pro]ection. de réseaux de position.
terminologie
spěcialisée.
travaux
de levé, réducUons
iPhysicale
et mathématique.
Résaaux
géoděsiques
de position
locaux.
Compensation
des réseaux,
poids des grandeurs
mesurěes.

528.913:912(OO4.3-11J [497.2)
D1MITROV, R.
Fundameutal
Princip les of Creation
alUl Purpose
of Baslc
TDpographlc
Map at Scales of 1: sDOUand 1: 10 000
Geodetický a kartografický
obzor, 22, 1976. No. 3, pp. 86-68
Structural
and organizational
regulation
of geodetical
wo·rk.
New scientific
and practlcal
basis.
Universal
application
ln all spheres
of national
economy. Application
of modem
equipment
of computing
techniques.

531.787.2
CHRASTIL, B.
Nauvelle
unlté
de presslon
et nlvellement
barométriq ue
Ge<>detický a kartografický
obzor,
22, 1976, No 3. page
71-73, 1 p,lanche, 5 bibliographies
Rapports
entre
la nouveUe
unitě de pression
pascal
(sa
dětinition
et I'unitě
ďorigine
tor.
Passage
au levě de
la pression
de I'air an unitěs
pasca!.

528.3+528.1
NEVOSÁD, Z.
r:ontrlhutlan
to Methodalogy
af eonslrucUon
and Adjustment
af Geodetlc Posltlanal
Networks
Geooetický a kartografický
obzor, 22, 1976, No. 3, pp. 68-71,
2 ref.
Designlng of positional
networks,
special tl!rnllnology,
sur.
veying work, iPhyslcal and mathematlcal
reduction.
Local
geodetic
positicnal
networks.
Adjustment
of networks.
weights of measured
data.

528.74:824.953
GREGOR. V. et. col.
Nouvelles
méthodes
de callbraUan
des rěservoirs
cyUndrlques
Geodetický
a kartografický
obzor,
22, 1978, No 3, page
74-79. 6 illustrations.
3 pl~n.ches. 5 bibliographies
Formulation
des probli'mes
101"5 de la calibration
pnotogrammětrique
des rěservoirs
Cylindriques.
Dětermination
du volume ďun réservorirestitution
par poinls ditaillěs
dans
les sections
mlJSUrées et détermination
du rayon
de la surface
sectionée.
Evaluatio
des résultats
obtenus.

531.787.2
CHRASTIL, B.
New linlt of Pressure
and Barametrtc
LevelUng
Geodetický a kartografický
obzor, 22, 1978, No. 3, pp 71-73,
1 tab., 5 ref.
Relati~ns
between
the new unit of pressure
pascal
(its
deficltlon
a-nd the former
unit tOfT. Transition
to mea·
~uring of a1r pressure
ln pascals.

681.3.005
SULO j.
InstaiJatlons
de prolectlon
et dlgltaUsatlon
Geodetický
a kartografický
obzo'r, 22, 1978, No 3. annexe.
8 iLlustr.
Informations
de base sur les installations
de projection
at digitalisation
du !point de vue description
de la fonction,
construction
de ľinstaUation
et paramétres
l!'appareillages
disponibles
an Tchécoslovaquie.

Polevcev, V. V.: 50 let sovětsk~ho časopisu Geod~zi;a
i kartografiia

50 let sovětského časopisu Geodézija
i kartografija

Resortní periodikum Geodezija i Kartografija,
které se těší velké popularitě mezi sovětskými
i zahraničními geodety a kartografy, dovršilo 50 let
svého trvání.
Za zásluhy o šíření vědeckotechnických poznatků a přínos rozvoji geodetické služby v Sovětském
svazu obdržel časopis v srpnu 1975 čestné uznání
Předsednictva Nejvyššího sovětu SSSR.
První číslo časopisu, jako tiskového orgánu
Ústřední vojensko-topografické
správy a Ústřední geodetické správy, vyšlo v srpnu roku 1925. Do
roku 1940 vycházel časopis pod názvem Geodezist.
Geodeti a kartografové starší a střední generace
se na tento časopis dobře pamatují; přinášel různorodé materiály a byl významnou pomůckou pro
teoretiky
i praktiky.
Vedle hlubokých vědeckých problémů se v něm předkládaly i aktuální
praktické otázky. Časopis pohotově reagoval na
významné politické i hospodářské události v zemi,
zabýval se teoretickými i praktickými úkoly geůdézie, uvěřejňoval
zprávy z pracovních oblastí
apod. V uveřejněných příspěvcích se projevovala
péče o budoucnost sovětské geodézie a kartografie.
V rámci uskutečňování
leninského
programu
výstavby státní ekonomiky a rozvoje výrobních
~ sil bylo nutno provést urychlené mapování státního území. Plněním tohoto úkolu byla pověřena
Ústřední geodetická správa (VGU - Vysšeje Geodezičeskoje Upravlenije),
založená v roce 1919
dekretem, který podepsal V. I. Lenin.
Do roku 1925 se Ústřední geodetická správa
stala vedoucím geodetickým úřadem, který soustředil své síly na základní geodetické práce
a postupné topografické mapování celého státu.
Tento úkol vyžadoval, aby byla řešena řada základních vědeckotechnických
problémů, plynoucích především z toho, že práce bylo nutno vykonat
v poměrně krátké době a na ohromné ploše, kde
se topografické mapování většinou ještě neprovádělo.
Na stránkách časopisu našlo značný ohlas období
topografického
mapování v měřítku
1: 25 000,
1: 50000 a 1: 100000, které bylo schváleno jako
celostátní mapování. V časopisu jsou podrobně
uvedena usnesení geodetických sjezdů, sympózií
a konferencí z období let 1926-1932, které hrály
významnou úlohu při organizování trigonometrických a měřických prací a stabilizování
státní
geodetické služby.
Do roku 1940 bylo dosaženo značného rozmachu
topografického mapování, přesto však topografické
práce pokrývaly stále jen něco přes 20 % státního
území. Od roku 1940 se v časopise objevují snahy
o značné zvýšení objemu topografického mapování
v měřítku 1 : 100 000, které se stalo základem tvorby map státního území. Články, uveřejněné v těchto letech, ukazují, jakého pokroku bylo dosaženo
v leteckých fotogrammetrických
pracích, k nimž
se začaly používat letecké měřické komory s novými širokoúhlými objektivy a další přístroje, úspěchy v pou~1tí diferenciální metody stereofotogram-
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metrického mapování, která značně snížila objem
prací v terénu. Už v roce 1940 se díky tomu objem
topografického
mapování ve srovnání s rokem
1937 čtyřikrát ZVýšil.
V letech Velké vlastenecké války byly geodetické a topografické práce orientovány především na
uspokojování potřeb Rudé armády geodetickými
údaji a mapami. Touto činností podniků a továren
resortu Hlavní správy geodézie a kartografie se
tisk zabýval za války i v poválečných letech.
Příspěvky o tomto období, uveřejněné v časopise
Geodezija i Kartografija, jsou dokladem hrdinné
práce geodetů a kartografů, kteří věnovali veškeré
úsilí k plnění potřeb fronty. Ve vojenských oddílech se aktivně účastnilo války tisíce geodetů
a kartografů, kteří zajišťovali vojenské operace
geodetickými a topografickými údaji a mapami.
Čtvrtý a pátý pětiletý plán poválečného rozvoje
národního hospodářství postavil státní geodetickou
službu před nové a obtížné úkoly. Na prvním místě
to byly objemné práce na obnově geodetické sítě
a obnově topografických map na území, které bylo
za války dočasně okupováno. Proto je v tisku
věnována zvýšená pozornost vypracování metod
obnovy map a směrnicím pro obnovu bodů základní
geodetické sítě a pro opakovanou nivelaci. Články
s tématikou obnovy map se objevují i v pozdějších
letech, protože tento druh práce se stal významnou součástí geodetické a topografické produkce.
Urychlení tempa tvorby map v měřítku 1 : 100000
vedlo v polovině 50 let k dokončení této kolosální
práce na celém státním území. Tím byl v krátké
době vyřešen důležitý úkol - produkce topografických map v měřítku 1 : 100000 pro všechna odvětví národního hospodářství.
Nemálo se o to
zasloužilo i neustálé zdokonalování
organizace
a technologie prací a používání nových výkonných přístrojů domácí výroby. Články s touto tematikou mají v časopise vedoucí místo, obsahují
mnohdy originální řešení, opírají se o hluboký
výzkum, analýzu výrobní činnosti a propagují
pokrokové zkušenosti.
V roce 1947 udělila vědecká rada Zeměpisné
společnosti SSSR Hlavní správě geodézie a kartografie Velkou zlatou medaili za vydání mapy
v měřítku 1: 1000000, pokrývající území Sovětského svazu. Tato mapa byla výsledkem mnohaletého vědeckého výzkumu topografických a jiných
materiálů i zdokonalených metod tvorby map. Sovětská kartografie byla obohacena o četná lmrtografická díla, jako je např. Hypsometric!{á mapa
SSSR (z r. 1949), Atlas moří (z r. 1950-1958),
Atlas světa (z r. 1954), Atlas SSSR (z r. 1962),
Atlas hospodářského
a kulturního rozvoje SSSR
(z r. 1967), Atlas Kuby (z r. 1970) aj. Časopis věnoval místo otázkám tvorby a vydání těchto kartografických děl a různých tematických, školních,
informačních, turistických a jiných map a plánů.
Nejdůležitější etapou budování státní geodetické
sítě byl přechod k vyplnění polygonů triangulace
1. řádu souvislou sítí 2. řádu trigonometrickými

Geodetický a kartografický obzor
62 ročník 22/64, číslo 3/1976

Polevcev, V. V.: 50 let sovětského časopisu Geodézija
i kartograjija

metodami. Nová síť byla reglementována Základními tezemi o vybudování státní geodetické sítě
SSSR z r. 1954.
Březnové plénum ÚV KSSS (v roce 1965) uvážilo a schválilo opatření, nutná k dalšímu rozvoji
národního hospodářství; mezi těmito opatřeními
zaujímaly významné místo melioranční práce, které vyžadovaly, aby byly rozsáhlé oblasti v krátké
době pokryty topografickými mapami velkého měřítka.
Na stránkách časopisu se i nadále objevují články o aktuálních problémech realizace rozsáhlého
programu tvorby map velkého měřítka, měření
měst, stavebních objektů apod. Mnoho článků se
zabývalo metodou streofotogrammetrického
mapování v měřítku 1: 10 000 - 1: 2000, směrnicemi
pro zkrácení technologických
cyklů prací, pro
racionalizaci výroby, využívání nové techniky apod.
Značná pozornost byla věnována výzkumným pracím v oblasti sjednocení měřítek mapování a volby
intervalu vrstevnic na mapách a plánech pro různá
odvětví národního hospodářství.
Časopis seznamuje čtenáře s geodetickými pracemi na úseku průmyslové a občanské výstavby.
S růstem objemu výstavby a značným rozšířením
oblasti aplikace geodetických metod k řešení mnohých inženýrských úkolů vzrostl i zájem čtenáře
o tyto práce. V časopise se objevuje stále větší počet článků o inženýrské geodézii, vědeckém výzkumu, využití geodetických a fotogrammetrických
metod v občanské, dopravní, hydrotechnické výstavbě a dalších typech výstavby, při budování unikátních objektů, sledování deformací apod. Mnoho míssta je věnováno propagaci moderních pracovních
postupů a nové techniky v této oblasti.
V časopise jsou uveřejňovány články o ekono"'mice, plánování a organizaci geodetické, topografické a kartografické produkce, konzultace a odpovědi na dotazy čtenářťl, recenze publikací z oboru
geodézie a kartografie, přehledy sovětských i mezinárodních konferencí, kroniky a další materiály.
Současnými i budoucími úkoly podniků a organizací resortu Hlavní správy geodézie a kartografie se zabývají úvodníky náčelníka Hlavní správy geodézie a kartografie 1. A. Kutuzova a dalších
autorů. Tyto články konkretizují úkoly a zobecňují zkušenosti a kromě toho ukazují vědeckým
i řadovým pracovníkům jak správně zaměřit teoretické i praktické práce.
Časopis neustále rozšiřuje okruh autorů i tematiku článků. Za 50 let uveřejnil přibližně sedm
tisíc příspěvků od více než pěti tisíc autorů v posledních pěti letech počet uveřejněných příspěvků
stoupl na více než 1200, u autorů číslo překročilo
1300. S výsledky vědeckých a výzkumných prací
čtenáře seznamují vynikající odborníci, zeměměřiči i kartografové. Kolektiv autorů aktivně podporuje činnost časopisu a tím napomáhá urychlení
tempa vědeckotechnického
pokroku a zvyšování
efektivnosti práce v resortu.
Časopis rozšiřuje své zahraniční styky, především prohlubuje spolupráci s redakcemi časopisů
socialistických států.
Počet předplatitelů
denně vzrůstá, což svědčí
o tom, že popularita časopisu mezi geodety a kartografy roste.
Jako vědeckoteoretické
a praktické periodikum
má časopis Geodezija i Katrografija tyto úkoly:
- mobilizovat vědecké pracovníky a pracovníky
z oblasti geodetické, topografické a kartografické
produkce k plnění usnesení strany a vlády o zásobení nátodního hospodářství geodetickými údaji,
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topografickými mapami a kartografickými díly;
- propagovat úspěchy geodetické a kartografické vědy a techniky, úspěchy vynálezců, racionalizátorů, výrobních kolektivů a zlepšovatelů;
- bojovat za technický pokrok a vědeckou organizaci práce, za růst produktivity práce a vysokou kvalitu Výroby, za zvyšování efektivnosti
geodetických,
topografických
a kartografických
prací;
- příspívat ke zvyšování kvalifikace pracovníkll
resortu a zlepšování přípravy odborníkll na vysokých a středních školách;
- aktivně se účastnit plnění plánů státních geodetických, topografických a kartografických prací.
V souvislosti s těmito úkoly se bude časopis
i nadále zabývat aktuálními
otázkami rozvoje
geodetických,
topografických
a kartografických
prací v zemi; bude uveřejňovat články propagující úspěchy nejlepších pracovních kolektivů, zkušenosti vzorných pracovníků a rozvoj socialistického soutěžení; bude uveřejňovat teoretické příspěvky z oboru geodézie (inženýrské geodézie, geodetické gravimetrie a astronomie, kosmické geodézie), fotogrammetrie,
kartografie
a příbuzných
vědních disciplín, přehledy významných úspěchťl
sovětské i zahraniční teorie i praxe, kvalifikovanou kritickou analýzu nových problémů.
Na besedách i ve svých dopisech do redakce
čtenáři kladně hodnotí časopis a předkládají
návrhy na zlepšení jeho obsahu. Redakční rada
i redakce tyto návrhy pečliVě studují a přijímají
opatření k jejich realizaci. Tematické plány redakce počítají s větší pozorností vědeckým otázkám teorie geodézie a kartografie, jejich současnému stavu i perspektivám jejich rozvoje, otázkám
urychlení vědeckotechnického
pokroku, aplikace
ekonomicko-matematických
metod,
rozšiřování
oblasti použití samočinných počítačů, organizaci
automatických řídících systémů (ASU), pokrokovým
metodám výroby, fotogrammetrii a využívání umělých hmot v kartografii. Dále se počítá se zvýšením
počtu kartografických
příspěvků, recenzí, kritických a diskusních příspěvků a článků o vývoji
a využívání systémů vyhledávání informací pro
účely racionalizace vědeckotechnických informací,
článků o patentech, o konstrukci geodetických
a kartografických
přístrojů a optických systémů.
Budou kladeny vyšší nároky na obsah vědeckotechnických článků, které by měly být zaměřeny
na aktuální vědeckotechnického
pokroku, na výsledky experimentů, zkušebních prací a ověřování
teoretických prací v praxi.
Při realizaci usnesení XXIV. sjezdu KSSS se
státní geodetické službě SSSR v deváté pětiletce
podařilo dokonale vybavit národní hospodářství
a kulturu mapami a geodetickými podklady.
V pracovních kolektivech podniků a organizací
resortu Hlavní- správy geodézie a kartografie se
šíří socialistické soutěžení o splnění a překročení
úkolů závěrečného roku pětiletého plánu, o důstojnou přípravu XXV. sjezdu KSSS. Svědčí o tom
úspěchy nejlepších pracovních kolektivťl a vzorných pracovníků pětiletky.
Časopis, jeho redakční rada i redakce mají
velké i odpovědné úkoly - zvyšovat vliv časopisu
na vědeckotechnický pokrok a rozvoj tvůrčí aktivity pracovních kolektivů. Časopis musí být vždy
tribunou, kde se bude diskutovat široký okruh
otázek, týkajících se zvyšování efektivnosti geodetických, topografických a kartografických prací,
rozvoje socialistického
soutěžení a propagování
nejcennějších zkušeností.
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Současný stav a úkoly geodézie
a kartografie v Bulharské lidové
republice

Geodetické a kartografické
práce v moderním
státě zahrnují astronomicko-geodetická,
geodetická, letecká fotogrammetricka,
fotogrammetrická,
gravimetrická, hydrografická a další měření a kartografické
zpracování
výsledků těchto měření
v rozsahu odpovídajícím požadavkům hospodářského rozvoje a národní obrany.
Souhrn výsledků těchto měření je vyčerpávajícím zdrojem cenných údajů pro inženýry, projektanty, architekty,
geografy,
ekonomy, geology
a další specialisty a slouží technicko-hospodářské
výstavbě a rozvoji moderního socialistického státu.
Vzhledem k ohromnému významu geodetických
měření a kartografických
prací pro přestavbu
a rozvoj Bulharska zřídila lidová vláda v roce 1951
při Radě ministrů celostátní geodetickou a kartografickou službu Bulharské lidové republiky pod
názvem Hlavní správa geodézie a kartografie.
Zřízení Hlavní správy geodézie a kartografie postavilo geodetické a kartografické práce na nový
vědecký i praktický základ a odstranilo dualitu
prací, k níž v minulosti lpři geodetických a kartografických pracích docházelo.
Hlavní správa geodézie a kartografie pak zřídila
své vlastní výrobní podniky Geoplanprojekt s pobočkami téměř ve všech okresních městech, Kartografický ústav, Podnik pro vývOj geodetických
přístrojů, Výzkumný ústav geodetický a kartografický a Komitét pro správné psaní a transkripci
zeměpisných názvů; v těchto podnicích a zařízeních
pracují většinou zeměměřičtí inženýři a technici,
specialisté v příslušných oborech vědecké i praktické geodézie. Celkový počet zeměměřičů, spolu
s pracovníky v jiných zařízeních, činí přes 5000
osob.
Hlavní správa geodézie a kartografie prošla řadou
vývojových etap a nyní plní závažné a odpovědné
úkoly - šestý pětiletý plán a historická usnesení
X. sjezdu Bulharské komunistické strany.
Hlavní geodetické a kartografické práce, konané
v Bulharské lidové republice, lze rozdělit takto: základní sítě, tvorba základní mapy Bulharska, geodetické práce v obcích, kartografické práce, konstrukce geodetických 'Přístrojů, poskytování geodetických dat, map a plánů národnímu hospodářství, mezinárodní vztahy, věda a technický pokrok.
I.
Základní sítě měřických bodů, pokrývající státní
území, tj. trigonometrická, nivelační a gravimetrická síť a síť magnetických měření, jsou neustále
~dokonalovány tak, aby plnily potřeby národního
hospodářství.
Požadavky státu na občanskou, průmyslovou, hydromeliorační výstavbu a národní obranu vyžadují
přechod k budování velmi přesné astronomicko-geodetické sítě na základě geodetických pozorování umělých družic Země. Kosmické lety pro geo-
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deUcké účely jsou logickým krokem na cestě od
měřického stolu, přes letecké mapování až po raketové družice. Po dosti bouřlivém vývoji se kosmická geodézie a letecká fotogrammetrie staly důležitým přínosem pro rozvoj mnoha vědních oborů.
úkolem kosmické geodézie je budování kontinentálních a globálních sítí pevných bodů, velmi přesné určení tvaru a rozměrů Země a zapojení astronomicko-geodetických sítí různých států do jednotného systému geodetických souřadnic.
Pro účely plnění mezinárodního výzkumu uzavřela Hlavní správa geodézie a kartografie
BLR
a Bulharská akademie věd dohodu s Akademií věd
SSSR o provádění společných, koordlnovaných pozorování umělých družic Země.
Jako důsledek plnění usnesenI mezinárodních
geodetických konferencí probíhajI v Bulharsku rozsáhlé práce na úseku určení a studia vertikálních
pohybů zemské kůry, které mají velký význam pro
světovou vědu a konkrétně pak pro výstavbu Bulharské lidové republiky.
Pro přesné geodetické práce pro účely geologického průzkumu a vědecké i jiné účely bylo v Bulharsku zahájeno budování celostátní gravimetrické
sítě, pokrývající celé státní území, a byla vytyčena
značná část mezinárodního gravimetrického polygonu evropských socialistických států.
V rámci plnění usnesení mezinárodních konferencí a kongresů byly v Bulharsku vybudovány kontrolní a komparační objekty: státní kontrolní základna, kontrolní nivelační polyg'on, komparační
základny pro elektromagnetické
a elektrooptické
dálkoměry atd.
II.

Dalším úkolem Hlavní správy geodézie a kartografie je vypracovat topografickou mapu Bulharské lidové republiky ve velkém měřítku. Tento
úkol byl Hlavní správě geodézie a kartografie uložen rozhodnutím Rady ministrů z 20. března 1957.
Vzniká mapa v měřítku 1 : 5000 pro oblasti s intenzívním hospodářstvím a v měřítku 1: 10 000 pro
vysokohorské oblasti, jejímž cílem je přispět rozvoji průmyslu a zemědělství. Mapa má plnit veškeré
potřeby národního hospodářství a vést k jeho neustálému zdokonalování. S tvorbou základní topografické mapy nejsou spojeny žádné problémy - je
vypracována metodika, která je důkladně prověřena praxI.

Nemalý význam pro národní hospodářství mají
geodetické práce, konané v souvislosti s výstavbou
obcí v Bulharské lidové republice.
Většina existujících katastrálních plánů pocházI
z 20. až 30. let, plány nejsou správně a pravidelně
udržovány, svou náplní, obsahem ani přesností již
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neodpoví~~jí současným
požadavkům,
zastaraly,
a P!oto jlZ nemohou být použity ani k průzkumu,
pro!~kt~vání
a _ budování .katastru
a musí být
tUdlZ prepracovany. To se týká plánů asi 2000 obcí.
Kromě toho nemá 550 obcí, spadajících do plánu
rozvoje, žádné katastrální
plány. V 1070 obcích
nejsou udržovány základní uliční sítě, a proto je
bude nutno znovu vytyčit a koordinovat. Celkem
bude třeba vypracovat nové regulační plány pro
1820 obcí, které bude současně nutno vytyčit a koordinovat.
Bez nivelačních plánů a plánů vertikálního plánování je více než 3500 obcí.
V Bulharsku se každoročně
konají geodetické
práce pro účely plánovité výstavby obcí v hodnotě cca 3 000 000 leva při 50procentním plnění běžný~h plánových l?o~adavků. Na tomto úseku jsou
s uspěchem využlVany moderní fotogrammetrické
metody.
Zavedením fotogrammetrie jako metody tvorby katastrálních plánů obcí se dvojnásobně zvýšila hospodárnost práce a dvojnásobně vzrostla produktivita prá~~ ve srovnání s rokem 1964, kdy se ještě
z valné casti používaly klasické geodetické metody
měření.
D~sledkem význačných mezinárodních
úspěchů
n~ useku .konstrukce přístrojů a vědeckovýzkum~yc~ pracI v oblasti fotogrammetrie je vznik kvahtatlvně nových technologií vysoce efektivního číselného mapování ve velkých měřítkách
s automatickou registrací
výsledků měření, zpracování
dat na samočinných počítačích s uchováním kódových informací pro potřeby číselného katastru při
numericko-grafickém
způsobu tvorby katastrálních plánů velkých měst v měřítku 1 : 500 pomocí
a~alogové fotogrammetrie,
a konečně i analytickych metod budování sítě pevných bodů. Pozemní
i letecká fotogrammetrie se používá k určení objemu zemních prací v povrchových
dolech nebo
skladového materiálu, k určení průběhových křivek údolních přehrad, jejich zanášení apod., ke studiu deformací stavebních objektů a konstrukcí se
souvání půdy apod.
'
Úspěchy bulharské vědecké i praktické fotogrammetrie dávají Hlavní správě geodézie a kartografie a dalším službám v zemi možnost organizovat
a úspěšně plnit rozličné úkoly za pomoci nezbytné
techniky.
_Na základě těchto úspěchů bude v dalším pětiletem plánu zahájeno vybudování jednotného katastru
na území Bulharské lidové republiky. Nařízením
Rady ministrů Č. 1 z 8. ledna 1972 a Č. 16 z 11. února
1975 se ministerstvu
stavebnictví a architektury
ukládá předložit v prvním čtvrtletí roku 1975
návrh zákona o jednotném
katastru
na území
Bulharské lidové republiky.
V rámci plnění těchto úkolů uložila v roce 1973
Hlavní správa geodézie a kartografie Geodetickému
a kartografickému
ústavu, aby vědecky rozpracoval projekt katastru nemovitosti v Bulharské lidové republice a předložil ministerstvu speciální zprávu o budování jednotného kat astru.

Schválení zákona o jednotném katastru a příslušná opatření z toho plynoucí budou tvořit podklad pro vybudování harmonického systému technických, ekonomických,
právníc~, zemědělských
a dalších informací, které charakterizují a popisují
základní výrobní prostředek - půdu a existující
fondy nadzemních i podzemních budov a objektů.
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IV.
O kartografické činnosti v Bulharsku je možno ho,,"ořit až po roce 1952, kdy byla zřízena Hlavní
sI!r~v~ geodézie .a kartografie s podřízenými výrobmml JednotkamI: Geoplanprojektem
a Reprodukčním ústavem, neboť do 9. září 1944 byly téměř
všechny mapy pro školy a veřejnost vydávány v zahraničí.
Za dobu asi 23 let bylo vydáno přes 1000 titulů m~p~ atl~~~ ? glóbů v milió~ových nákladech a pro
ne]rUZně]SI ucely. Byly vydany zeměpisné a historické atlasy pro všechny třídy škol a množství
školních nástěnných map zeměpisných, ekonomických, administrativních,
politických,
hospodářských a historických. BLR se tak řadí na jedno
z prvních míst v oblasti tvorby školních map
a atlasů.
v

Na základě usnesení geodetické konference socialistických zemí ~ roce 1958 bylo společně s SSSR,
NDR, PLR, MLR, CSSR a BLR zahájeno vydávání
Mapy světa v měřítku 1: 2500000. Mapa má 224
mapových listů a jejím úkolem je wbrazit fyzickozeI?ěpisné, politické, ekonomické a jiné podmínky
naSI planety. Mapa patří k epochálním kartografickým dílfim, je prvním dílem svého druhu v historii
a má ohromný politický a hospodářský význam.
Nařízením Rady ministrů byla při Hlavní správě
geodézie a kartografie zřízena Rada pro správné
psaní a transkripci
zeměpisných
názvů, jejímž
úkolem je dbát na to, aby zeměpisné názvy na
mapách byly správně psány a správně používány
v politickém, společenském a kulturním životě tisku, rozhlase a televizi. Radu tvoří 26 vědeckých
praoovníkfi a odborníkfi. První prací Rady pro
správné psaní a transkripci
zeměpisných
názvů
bylo vydání instrukce pro pravopis a transkripci
zeměpIsných názvů a vypracování transkripčních
pravidel pro 12 států.
Zvlášť významné jsou úspěchy na úseku zavádění moderní technologie do produkce plastických
map, o které je velký zájem jak z řad studentfi, tak
1 z řad technických
a hospodářských pracovníků
a veřejnosti.
Byla vyhotovena řada plastických map v rfizných
měřítkách, jimiž se naplnila jedna z kulturních
potřeb našich škol a společnosti. Zkušenosti s tvorbou plastických map a vysoká kvalita těchto mapových děl jsou příčinou, že 'přicházejí objednávky
na dodávku nebo vyhotovení plastických map i ze
zahraničí.
Důležitým úkolem dalšího rozvoje kartografie je
i zavádění nové techniky a rozšiřování vědecké
a výzkumné činnosti, zavádění mechanizace a automatizace do kartografické výroby a zdokonalování
technologie sestavitelských,
vydavatelských a reprodukčních prací na mapách a atlasech.

V.
Dfiležitou součástí činnosti Hlavní správy geodézie a kartografie je konstrukce geodetických přístrojfi. Z malé dílny v Reprodukčním ústavu byl vytvoi'en Podnik pro vývoj geodetických
přístrojů,
jehož úkolem je adaptovat a konstruovat některé
geodetické přístroje pro topografické a geodetické
práce ve specifických bulharských
podmínkách,
a vyrábět vlastní kreslicí, počítací a další pomůcky a zařízení.
Adaptace geodetických přístrojfi je postavena na
zcela nový základ, který se vyznačuje hlubšími vý-

Hajdu§kt, 1.: Současný stav a úkoly geodtJzie a kartografie v BulharsktJ lidovtJ republice
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zkumy i novou moderni konstrukcí.
V podniku
vzniká řada nových výrobků, například nivelační
přístroj pro inženýrskou
(technickou)
nivelaci
a nivelační přístroj s horizontálním kruhem, pentagonální hranol, koordinátograf,
úhloměr (goniometr], kapesní sklonoměr, logaritmická pravítka,
pásma různé délky a různé kreslicí pomůcky, materiály, stolový kreslicí přistroj, zrcadlový stereoskop, různé stativy, latě a trasírky.
Přes nemalé potíže, jež vždy provázejí novou
výrobu, dosáhly Výrobky podniku poměrně dobré jakosti. V roce 1962 byly vyrobeny přistroje v celkové
hodnotě 343 000 leva, v roce 1968 v hodnotě
870000 leva a v roce 1974 už c10sáhl objem výroby
hodnoty 1 400 000 leva.
V cestě dalšímu rozvoji výroby geodetických přístrojfi však stoji vážné překážky, především rfiznorodost produkce a malá sériovost. Za tohoto stavu
nelze výrobní procesy mechanizovat ani podstatně
snižit vlastni výrobni náklady. Úroveň techniky,
s níž se pracuje, je stále ještě na nízkém stupni.
Úspěšný rozvoj Výroby geodetických přístrojfi vyžaduje vyřešeni řady základních problému. Je třeba provést integraci výroby s ostatními socialistickými státy na základě snížení nomenklatury a zvýšeni sériovosti, aby bylo dosaženo vyšší produktivity. V současné době je nutno provést některé
strukturální změny v rámci vymezeni vývojové
a výl'obni činnosti.

Jsou shromažďovány a přijímány, systematizovány, rozmnožovány a ukládány k dalšímu dlouhodobému používání veškeré údaje a materiály geodetických a kartografických prací, vykonaných v minulosti. Tyto materiály a údaje představují z hospodářského, historického, technického a kulturního
hlediska nesmírné národní bohatství.
Je třeba zřidit historický a technický archiv statistických dat, zahrnující kraje, hospodářství, pozemky, druhy kultur a sociální kategorie.
Materiály a údaje topografických, geodetických
a kartografických
praci, přejímané,
vydávané
a uchovávané Hlavni správou geodézie a kartografie a sloužíci účeliím národního hospodářství, jsou
z valné části dfivěrné a po stránce právní představují státni tajemství. Hlavni správa geodézie a kartografie musí proto organizovat příslušný řád práce a ochrany těchto materiálfi a dat ve svých odděleních a kontrolovat veškeré resorty, organizace a služby, které zpracovávají nebo používají geodetické údaje, plány, mapy, náčrty apod.
K uspokojeni potřeby plánfi a map musi Hlavni
správa geodézie a kartografie vyhotovit a vydat,
při dodržení technických ukazatelu, plány a mapy,
jejichž obsah není tajný.

VI.
Hlavni správa vykonává nadrezortní přímé technické a metodické řízení a kontrolu veškerých rezortních organizaci a služeb, které vykonávaji
geodetické a kartografické práce a schvaluje roční
plány těchto organizací a služeb.
Tato činnost má velký význam, neboť geodetické metody jsou hojně užívány i mimo systém
Hlavní správy geodézie a kartografie, v rezortních
podnicich, organizacích a službách pro plánováni
obci při národních výborech (lidových radách),
v zemědělství, lesnictví, prfimyslu, dopravě a stavebnictví, kde pracují tisíce zeměměřiču.
Pro sjednocení geodetických prací a zlepšeni jejich přesnosti a kvality vydává Hlavní správa geodézie a kartografie celou řadu technických norem,
instrukcí, návodfi, mapových značek a vzorfi, které
jsou závazné pro všechny resortní
organizace
a služby.
VII.
Geodetická, topografická
a kartografická
produkce má velký význam pro plánování, prfizkum
a projektování, a proto dodává Hlavni správa geodézie a kartografie odbornikům z těchto odvětví národniho hospodářství
potřebné geodetické údaje,
plány, mapy, atd.
Pro tyto účely byl při Hlavní Slprávě geodézie
a kartografie vytvořen a je již 20 let úspěšně veden
geodetický a kartografický
fond.
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VIII.
Hlavni správa geodézie a kartografie realizuje
politiku strany a vlády na úseku vztahu k socialistickým státum v otázkách geodézie a kartografie. Naše země se aktivně účastní mezinárodnich
konferenci, kongresfi, sympozH a porad a plni mezinárodni závazky. BulharšH zástupci se účastni
vědeckotechnických prad Mezinárodni federace zeměměřičfi, Mezinárodni fotogrammetrické
společnosti a Mezinárodni lmrtografické asociace.
Na poradách geodetických služeb socialistických
státfi se řeší řada otázek a problému, týkajícich se
rozvoje geodézie a kartografie a uspokojováni potřeb geodetických, kartografických
a jiných děl
v jednotlivých státech.
V rámci spolupráce
a integrace geodetických
služeb byly sítě pevných bodu jednotlivých státil
spojeny v jednotnou síť, s jednotnou souřadnicovou soustavou a společným výškovým systémem;
byla přijata společná nomenklatura a klad mapových listu a unifikovány technické normy, což má
nesmirný hosoodářský význam pro současnou etapu rozvoje našich zemí.
V posledních letech se v oblasti geodézie, fotogrammetrie, kartografie a konstrukce geodetických
přistrojfi
věnuje zvýšená pozornost
výsledkfim
a rozvoji vědeckého a technického pokroku, zavádění nových výrobnich technologií a nových Výrobků. aby se zvýšila úroveň produkce.
V souvIslosti s roz\nojem světové vědy a praxe
jsou racionálně využívány a metodicky zaváděny
do praxe také vědecké práce. konané na vysokých
školách a ve vědeckých ústavech.
Závěrem lze konstatovat, že třicet let po vítězství socialistické revoluce v Bulharsku v roce 1944
je dfikazem úspěchu bulharské geodetické, fotogrammetrickě a kartografické vědy a praxe.
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Základní principy tvorby a účel základní
topografické mapy v měřítku 1 : 5 000
a 1 : 10000

První geodetická měření ve větším rozsahu se
v Bulharsku konala v době osvobozenecké rusko-turecké války v letech 1877-1878. Jejich výsledkem byla podrobná mapa, pokrývající bulharské území v měřítku 1: 42 000. V nově vzniklém
bulharském státě se postupně konaly geodetické
práce, plnící hospodářské požadavky ri'!zných resorti'!; jejich cílem bylo plánování obcí, meliorační
práce, stavby silnic a železničních tratí, scelování
pozemki'! apod. Společným znakem všech těchto
měření a tvorby pláni'! a map byla nejednotnost
(roztříštěnost)
a malá rentabilita.
Základní změna v životě země po osvobození
9. září 1944 vnesla řád a plánovitost i do oboru
geodézie. Geodetické práce zcela přešly do rukou
státu - Rozhodnutím Ra-dy ministri'! z roku 1951
byla zřízena Hlavní správa geodézie a kartografie,
která se stala odpovědnou za řízení a kontrolu
geodetických a kartografických
prací v zemi. Ve
stejné době dochází i k celkovému rozvoji socialismu v Bulharsku, který je generálním programem
Bulharské komunistické strany zaměřen na urychlení industrializace
země, mechanizaci zemědělství
a rozvoj stavebnictví. Hlavní správa geodézie a kartografie provedla stukturální a organizační úpravu
geodetických prací, které jsou tak postaveny na
novou vědeckou i nraktickou základnu; zároveň je
odstraněna i roztříštěnost a dualismus prací, k nimž
v minulosti často docházelo.
Geodetický podklad
Bulharska
pro podrobné
měření se skládá z trigonometrických
sítí 1.. 11.,
III. a IV. řádu; sít je pro účely tvorby map velkých
měřítek a pro potřeby mapování obet zhuštěna
místní triangulací se střední vzdáleností mezi body 1,5 km v nezastavěném
území a 0,8-1 km
v zastavěném území, tj. v obcích, pri'!myslových
objektech anod. V některých případech ve velkých
městech, kde je nutná vyšší přesnost měřenf, jsou
vybudovány do určité míry samostatné
trigonometrické sítě, jejich úhly a délky jsou však spojeny se státní triangulací.
Body 'Podrobné trigonometrické s1tě se stabiliZUjí ti'emi znaky - dvěma podzemními a ledním nadzemním. směry jsou
měřeny ve třech skupinách. s dovolenou střední
trojl1helníkovou odchylkou 40cC a dovolenou Ferrerovou směrovou odchylkou 15cc. Vyrovnávací výpočty místní triangulace se konají na samočinném
počítači; vyrovnání se provádí ve skupinách nebo
l1plných skupinách. čímž se ve velkých oblastech
dosáhne homogennosti. Do roku 1954 byl používán
referenční ellpsoid Havfordfiv. od roku 1954 elipsoid Krao::ovsklSho.který má dobré vlastnosti. a konformní Ganss-T{rUgerovo zobrazení ve dvon třístnuňovýrl, uásech se z:'íkladními polerlníkv 24° a 27°.
Výškovým uod1<:ladem geodetického
měření ie
nivelační sít 1., II. a III. řádu, jejíž pořady procházeií hlavními i dalšími l.wmunikaremi země. Pro
účely tvorby map a pláni'! ve velkém měřítku je
síť zhuštěna nivelací IV. řádu. se střední dovolrínou odchylkou 10 mm na 1 km. V rovinném ne-
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zastavěném území jsou nivelačními znaky IV. řádu
trigonometrické
body (ve svažitém a hornatém
terénu se výšky trigonometrických
bodi'! určují
trigonometrickou
nivelací);
v zastavěném území
se nivelační body osazují ocelovými hřeby, které
jsou umístěny na budovách a velkých objektech.
Výšky všech nivelačních znaki'! jsou určeny jednotně v Baltském systému (jsou vztaženy na hladinu Baltického moře - Kronštadtská vodočetná
stanice).
Trigonometrické a nivelační sítě tvoří nezbytný
podklad pro tvorbu ri'!zných map a pláni'!, tedy
i základní topografické mapy v měřítku 1: 5000
a 1: 10000, katastrálních
pláni'! obcí v měřítku
1 : 1000, pláni'! podzemních sítí a objekti'! v měřítku 1: 2000 a 1 : 500, nivelačních pláni'! apod.
Základní topografická mapa v měřítku 1: 5000
a 1 : 10 000 byla vyhotovena jako jeden z hlavních
l1koli'! Hlavní správy geodézie a kartografie a je
směrodatným
a nevyčerpatelným
zdrojem informaci o rfizných technicko-hospodářských
opatřeních. Pro rovinné oblasti s intenzívním zemědělským hospodařením,
melioračními
stavbami, pro
oblasti rudných a uhelných pánví se mapa vyhotovuje v měřítku 1: 5000, pro horské a nezemědělské oblasti pak v měřítku 1: 10 000. Topografická mapa velkého měřítka má univerzální použití
a je spolehlivým podkladem pro technické projekty, pri'!zkum nerostného bohatství a exploatace lesi'!, pozemkové úpravy, oblastni a územní plánování,
výstavbu obcí a na neposledním místě je i jedním
z hlavních podkladi'! pozemkového katastru.
Měřftko 1: 5000 dovoluíe zaplnit obsah mapy
dostatečně podrobnými prvky. i katastrálními. Mapa v měřítku 1 : 5000 většinou obsahuje tyto prvky:
obdělávaně pozemky
za lesněně pozemky
- území obcí, lázní, pri'!myslových podnikťl a další
zástavbu
- neobdělávaně pozemky
- silnice, cesty a železniční tratě
- vodní stť a vodní plochy
- nadzemní vedení a objekty.
Na mapě jsou vvznačeny administrativní hrani·
ce, hranice majetkově (vlastnictví), hranice chrá·
něných oblastí. hranice rostlinného pokryvu aj.
Z pfidního a rostlinného
pokryvu isou zobrazeny: kultury - stromy, křoviny. polokřoviny, zahrady, obilniny, pícniny a technické kultury: přirozený porost - lesy, traviny; jezera a písečně
pi'ldy.
Na mapě se nezobrazuií plochy menší než 10 mm2
u hodnotných kultur a 25 mm2 u ostatních kultur.
Mapa se vyhotovuie těmito zpi'!soby:
- metodou univerzální stereofotogrammetrie
- stolovou metodou
- tachymetrickou metodou.
Základní ie metoda stereofotogrammetrická,
me·
toda stolová a tachymetrická
se používaly v prvních letech tvorby mapy, a dnes jsou používány jen

Dlmitrov, R.: Zdkladnt principy tvorby a úl5el zdkladní
topografické mapy v m~mku 1:5000 a 1:10000

omezeně, hlavně tam, kde je letecké měřické snímkování obtížné.
Základní topografická
mapa obsahuje terénní
reliéf, zobrazený vrstevnicemi v základním intervalu závislém na měřítku (1: 5000 nebo 1: 10000)
a na sklonu terénu. V měřítku 1: 10000 je základní interval vrstevnic 1 m, 2 m, 5 m a 10 m,
v měřítku 1: 5000 1 m, 2 m a 5 m. Pro všechny
mapové listy je výškový rozestup jednotný a je
dán převládajícím sklonem území.
Podkladem pvo zobrazení polohopisu a výškopisu jsou sítě pevných měřických a polygonových
bodii. Poloha pevných bodů se určuje geodetickým
protínáním různého typu, kritérium přesnosti je
asi 70procentní ve srovnání s místními sítěmi.
Asi 60 až 70 procent sítí pevných bodů se buduje
radiální triangulací nebo prostorovou analogovou
a analytickou aerotriangulací.
Úhly a vzdálenosti
v polygonových sítích se měří klasickými způsoby
pomocí moderních přístrojů a pomůcek; k výpočtům se používá samočinný počítač. V území,
pokrytém jedním mapovým listem, je na vhodných
místech stabilizováno trvalými kamennými kvádry o rozměrech 12x12x40 cm minimálně 5 polygonových nebo pevných bodů, které pak slouží
k doplnění mapy a při vytyčovacích pracích.
Požadovaná přesnost zobrazení výšky podrobných bodů je u měřítka 1: 5000 1 metr v rovinném
území a 1,6 m v kopcovitém terénu, v měřítku
1 : 10 000 jsou tyto hodnoty 1,2 m a 2 m.
Požadovaná polohová přesnost podrobných bodů činí 0,4 až 1,0 mm v měřítku plánu, podle toho,
jak přesně lze zobrazit obrysy objektu.
Pro základní top·ografickou mapu se vyhotovuje
výkaz komplexů pro výpočet ploch. Pojem komplex
zahrnuje: pole, lesy, louky, pastviny, mokřiny,
silnice, železniční tratě, řeky, jezera, vinice, kanály, ovocné sady, zastavěné plochy apod. Charakteristickým znakem komplexu (cellm) je jednotnost
kultur popřípadě objektů, které jsou zobrazeny
stejnou mapovou značkou, za podmínky, že tato
značka neporušuje administrativní
hranice nebo
čárový prvek určité šířky, jako je železniční trať,
řeka, silnice apod.
Plochy se vypočítávají mechanicky nebo na základě číselných údajů. Mechanické určení ploch
se provádí na planimetru.
Do výkazu komplexů se zapíše druh pozemkového vlastnictví a držby. Pro celou správní (administrativní]
jednotku katastr, zemědělsko-průmyslový komplex, státní statek, se vyhotovuií
výkazy - seznamy (registry) druhů kultur, z nichž
se pak čerpají důležité údaje pro národní hospodářství.
V současné době je 85 procent území Bulharské
lidové republiky pokryto základní topografickou
mapou, což svědčí o kvalitách a dobrých pracovních podmínkách bulharských zeměměřičů. V následuiících letech bude dokončeno mapování zbývaiících 15 procent lÍzemí, které tvoří z velké části
vysokohorské oblasti.
Vnější vzhled a kvalita nové topografické mapy
je dána mapovými značkami. novou úpravou rámu
a tříbarevným tiskem. Mapa se stala základní a nenahraditelnou pomůckou pro odborné pracovníky
různých odvětví národního hospodářství pro studium a plánování ruzných celostátních technicko-hospodářských opatření.
Zvláště cennou pomocí se stala topografická
mapa velkého měřítka při rekonstrukci zeměděl-
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ství. Například práce na pozemkových úpravách
výrobních zemědělských družstev a státních statků v posledních 15 až 20ti letech dokazuje, že
mapa v měřítku 1: 5000 a 1: 10000 umožňuje
rychlé řešení inženýrských problému týkajících se
správného a plného využívání pudy v Bulharsku
jako základního výrobního prostředku.
V současné době je pro zemědělské hospodářství
nezbytná úplná a přesná mapa jako podklad pro
řešení těchto otázek:
- vypracování technických projektů územní organizace zemědělsko-prumyslových
komplexů, organizace pěstování kultur, např. zelinářské zahrady, pole, pastviny apod.,
- předběžný pruzkum a vypracování různých
pI'Djektů údolních přehrad, zavlažovacích a odvodňovacích soustav a řada dalších teclmicko-hospodářských opatření,
- vytyčení zavlažovacích a odvodňovacích kanálu, potrubního vedení dešťové vody apod.,
- vypracování projektů vyrovnání zemědělskohospodářských ploch a příslušná technická opatření a řada dalších opatření, spojených se zdokonalováním .organizace prací v zemědělství, se zvyšováním výnosuobdělávaných
pozemků apod.,
vypracování technických projektu v rámci
boje proti půdní erozi, projektu hospodářských
cest, projektů různých půdních racionalizačních
opatření, využívání nových pozemků apod.,
- vypracování projektu rekultivace půdy v zemi,
v oblasti dulních prací, lomů apod. Realizace těchto
opatření ve značné míře závisí na využití základní
topografické mapy v měřítku 1: 5000 a 1: 10000.
Obsah a přesnost základní topografické mapy
Bulharska slouží i potřebám socialistického
zemědělství při zřizování a vedení socialistického
pozemkového katastru a ekonomickém hodnocení
zemědělského a lesního pozemkového fondu a je
základním předpokladem pro řešení otázek poznávání přírodního prostředí v Bulharsku.
V Bulharské lidové republice zaujímají lesy velkou část území a jsou pro národní hospodářství
duležitým zdrojem surovin. Základní topografická
mapa v měřítku 1 : 10 000 slouží jako podklad různých studií a projektu, zaměřených na zvyšování
hodnoty a produktivnosti lesních kultur.
Mapa je tak přesná a zobrazuje polohopisné
a výškopisné prvky s takovou podrobností, že je
úspěšně používána i při výstavbě obcí a území
v prťtmyslovýeh oblastech a městských aglomeracích.
Obnovená topografická mapa je základním předpokladem pro prfizkum a projektování železničních tratí a v poslední době i nových dálnic Chemus a Mizija, spojujících Sofii s černomořským
pobřežím; dále slouží k rekonstrukcím dosavadní
železniční a silniční sítě v zemi.
Nemenší význam má základní topografická mapa i pro geologický prťtzkum, pruzkum a projektování dálkových vedení a pDU realizaci dalších
technicko-hospodářských
opatření.
Souběžně s tvorbou základní topografické mapy
provádí Hlavní správa geodézie a kartografie i nezbytnou přípravu pro údržbu a obnovu jejího obsahu,
protože mapa v krátké době zastarává, což je důsledkem rozsáhlých organizačních a stukturálních
změn v bulharském zemědělství. Od roku 1970 se
začalo s přestavbou zemědělství, zvýšil se význam
výrobních zemědělských družstev a jsou budovány
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zemědělsko-průmyslové komplexy. Tato nová, zdokonalená forma zemědělské výroby mění a bude
i nadále měnit topografický povrch země. Proto
jsou nezbytné i nové, obnovené topografické mapy
velkých měřHek.
Při obnově mapy používá Hlavní správa geodézie
a kartografie moderní a vědecky podložené metody práce jak na sestavitelském, tak i na vydavatelském originálu; především
se používá fotogrammetrická metoda ryU map tištěných třlbarevně.
Základní topografická mapa je svým obsahem
a technickými informacemi velkým přínosem pro
topografický průzkum území Bulharska, pro hledání a těžbu podzemních i povrchových surovinových zdrojů, pro organizaci území na země dělsk o-průmyslové komplexy, pro evidenci pozemků,
pro průzkum a projektování staveb zavodňovaclch
a odvodňovacích systémů a průmyslových oblasU,
pro správné řešení urbanistických
problémů, pro
plánování a rozvoj výrobních sil v Bulharsku a pro
řadu dalších technických a hospodářských opatření celostátního nebo oblastního charakteru.
Protože základní topografická mapa v měřHku
1 : 5000 a 1: 10 000 plní současně a dokonale po-

žadavky, kladené výzkumem a plánováním technicko-hospodářských
opatření v různých oblastech
činnosti, zůstane po dlouhou dobu největším úspěchem bulharské geodézie, topografie a kartografie.
Do geodézie, fot'ogrammetrie a kartograf1e rychlým tempem proniká technický pokrok a samočinné počHače znamenají skutečnou revoluci výpočetních procesů. Hlavním úkolem všech zeměměřičů je sledovat v literatuře nové věci a studovat
pokrokové zkušenosti dosahované v zahraničí, zejména pak bohaté a hluboké zkušenosti sovětské.
Nelze pochybovat, že pod vedením Hlavní správy geodézie a kartografie se bulharšU zeměměřiči
úspěšně zhostí úkolu, který jim uložila strana
a vláda - tvorby základní topografické mapy Bulharské
lidové
republiky
v měřítku
1 : 5000
a 1: 10000 a její pravidelné obnovy.
Plnění plánu tvorby základní topografické mapy
a její údržby bude nepochybně vyžadovat velké
úsiH a je provázeno obUžemi technologického,
organizačního
a dalšího charakteru. Tyto poUže
však budou překonány za pomoci vědeckého výzkumu, technického pokroku a v neposlední řadě,
i bratrské spolupráce geodetických služeb socialistických států a vědeckotechnických
společností.

Doc. Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.,
VAAZ Brno

K metodice budování a vyrovnání
geodetických polohových sítí

V posledních dvou desetileUch dochází k výrazným změnám v metodice budování geodetických
polohových sítí. I když Československá trigonometrická síť byla zaměřena a vyrovnána před
mnoha roky, je třeba některé její body nebo části
obnovovat. Vedle trigonometrické sítě se pro různé
účely budují místní geodetické polohové sítě. Článek Je věnován současné problematice budování
geodetických polohových sítí a je výtahem předneseného referátu na semináři "Přesné lokální geodetické sítě", konaném v Praze dne 15. dubna 1975.
1. ProjektovAní polohových sítí
Nová přístrojová technika, především elektronické dálkoměry a samočinné počítače, podstatně
ovlivnily metodiku projektování
polohových sítí.
Klasický způsob, kterým byla budována např. naše
trigonometrická
síť od 2. do 5. řádu, je dnes považován za překonaný. Dnes by se při jejím novém projektování zmenšil počet řádů. Jestliže by
základem sítě byla astronomicko-geodetická
síť,
pak další řád sítě by se budoval s vyšší hustotou,
např. o prfiměrné vzdálenosti 10 km. Druhý stupeň
zhuštění geodetické sítě by mohla tvořit už přesná
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polygonometrická
síť s prfiměrnou délkou stran
kolem tří kilometrfi.
Výhody takového budování sítě jsou zřejmé. Podstatné zkrácení prfiměrných délek stran u prvního
stupně zhuštění základní sítě na 10 km umožňuje
zrychlit postup měřických prací. Samočinné počítače mohou vyrovnat metodou nejmenších čtverců
současně mnoho desítek bodfi, takže není nutné ani
účelné vyrovnávat
souřadnice
bodfi jednotlivě
nebo po skupinách několika bodů. Použití přesné
polygonometrie
pro určení polohy bodfi nižších
řádfi, tj. asi sHí 4. a 5. řádu, vyhovuje jak po
stránce kvality, přesnosti, tak z hlediska pronikavého zvýšení produktivity polních prací a menšího
objemu signalizačních staveb. V současné době je
přesná polygonometrie jednou z hlavních metod
budování polohového bodového pole různého druhu.

2. Odborná terminologie
V odborné literatuře se objevuje rozdělení sítí
podle druhu měřených veličin; rozlišuji se např.
sítě triangulační a trilaterační. Jestliže pro triangulační sít je základní
jednotkou
trojúhelník
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s jednIm nadbytečně měřeným úhlem, v trilateračních sítích je nadbytečně měřeným prvkem teprve
jedna délka pro svazek trojúhelníkŮ s jedním centrálním bodem. Velmi nízký počet nadbytečně měřených délek v trilateračních
sítích vedl k návrhům zakládat kvadrilaterační
sítě, tj. čtyřúhelníkové sítě s měřením obou úhlopříček v každém
čtyřúhelníku.
Projektování a budování takových
čtyřúhelníků může být někdy velmi obtížné. Vzhledem k uvedeným okolnostem je vhodnější nazývat
sítě s měřenými délkami obecnějším názvem - sítěmi délkovými - a ponechat tak určitou volnost
v metodice budování sítí podle konkrétních podmínek a okolností. Prakticky je výhodnější využívat
při budování sítí jak měřených osnov směrů nebo
úhlů, tak měřených délek. Sítě se zpravidla nazývají geodetickými polohovými sítěmi, protože název trigonometrická
síť příliš zjedodušuje jejich
geometrický tvar.

ších vzdáleností v trigonometrické síti 3. až 5. řádu
se absolutní velikost výsledné chyby poněkud
zmenšuje, takže jsou přípustné i větší chyby v měřené teplotě a tlaku vzduchu. Přesto je účelné, aby
se zejména teplota vzduchu měřila na obou koncových bodech délky. Totéž platí pro měření délek
přesných místních polohových sítí různého druhu.
Při měření délek je třeba respektovat i požadavek vhodné doby měření. Pojem vhodná doba
měření se v určité míře kryje s podmínkami požadovanými pro přesné měření směrů a úhlů
v trigonometrické
síti různého řádu.

3. Měřické práce
K měření délek se používá různých druhů dálkoměrů, většinou světelných, které mají velký dosah
a je jimi možno měřit v různou denní dobu. Světelné dálkoměry mají také o něco vyšší přesnost
měření délek než rádiové dálkoměry. Přesto se
v zahraničí používá rádiových dálkoměrů především k měření délek dlouhých několik desítek kilometrů. Pro přesné geodetické sítě jsou vhodné
zejména rádiové dálkoměry s osmimilimetrovými
nosnými vlnami, jejichž přesnost se blíží přesnosti
světelných dálkoměrů. V přesné polygonometrii se
osvědčily dálkoměrné nástavce na teodolity, jejichž dosah je 1,5 km až 2 km. Někdy se objevují
úvahy pro jakou hustotu jsou vhodnější délkové a
úhlové sítě. Není možno dát jednoznačnou odpověď.
Dnes se jeví účelné měřit délky krátké i dlouhé
a osnovy směrů (úhly) především u kratších
a středních záměr.
Není efektivní, aby se v sítích měřily všechny
délky a všechny osnovy směrů nebo úhly. Elektronické dálkoměry vyžadují, aby byl vypracován
kvalitní projekt sítě, který přihlíží k organizaci
polních prací, zejména měřických. To znamená, že
poměr úhlových a délkových měření a konkrétní pozorovací plán volíme a sestavujeme tak,
aby byla nejen vybudována kvalitní geodetická
síť, ale aby také umožňovala optimální organizaci měřických prací.
4. Fyzikální redukce
U délek dlouhých několik desítek kilometrů je
důležitým požadavkem spolehlivé určení teploty
a tlaku vzduchu. Určité nesnáze působí v některých případech přesné určení střední teploty vzduchu v době měření délky. Za tím účelem je třeba
stavět dálkoměry a odrazné systémy na zvýšených
stanoviskách a vybrat vhodnou dobu měření. K spolehlivému určení tlaku vzduchu se při přesném
měření dlouhých délek doporučuje používat na
obou koncových bodech měřené délky dva aneroidy.
Čím je delší měřená délka, tím je třeba lépe znát
fyzikální vlastnosti vzduchu. Např. u kratších
délek do několika set metrů je možno dokonce
vliv fyzikální redukce zanedbat anebo počítat s její
přibližnou střední hodnotou.
Pečlivé určení teploty a tlaku vzduchu je nutné
při měření vzdáleností dlouhých nad 10 km. U krat-
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Určité problémy vznikají při matematické redukci délek. Výběr vzorců závisí na velikosti měřených vzdáleností a na požadované výpočetní
přesnosti. Dosud používané přibližné vzorce odpovídají svou přesností přesnosti měřených délek.
Měli bychom zvážit jak problém řešit v souvislosti
s obnovou a zaměřováním bodů trigonometrické
sítě. Jak známo, ve vybudované triangulační síti
se všechny výpočty a redukce směrů konaly s přesností ± 0,01" pro určení bodů 2. až 4. řádu a s přesností ± 0,1" u sítě 5. řádu. Této přesnosti odpovídá prakticky přesnost redukce měřených délek
± 0,5 mm. Pro délky dlouhé několik desítek kilometrů nebo délky s velkým převýšením koncových
bodů nejsou dosud používané přibližné vzorce
zcela přesné, protože neodpovídají uvedené výpočetní přesnosti matematické redukce příslušných
směrů.
Dostatečně přesné vzorce k matematické redukci
délek s přesností ± 0,5 mm jsou v odborné literatuře známy a budou použity v návodu pro obnovu
trigonometrických
bodů sítě 2. až 5. řádu. S podobnou přesností
± 0,5 mm je třeba redukovat
měřené vzdálenosti místních geodetických
polohových sítí zakládaných k sledování deformací
a posunů různých objektů.
Při matematické redukci vznikají někdy velké
požadavky na přesnost určení Výšek koncových
bodů. Určité problémy vznikají i při matematické
redukci kratších, ale značně skloněných délek
s měřenou zenitovoll vzdáleností. Při rozboru vzorců bychom zjistili, že skutečná přesnost redukovaných délek je především závislá na chybě refrakčního koeficientu a na chybě šikmé délky.
Je-li chyba refrakčního koeficientu zanedbatelná
u délek přibližně vodorovných, její vliv na chybu
redukované délky vzrůstá se zvětšujícím se převýšením koncových bodů.
Bylo by žádoucí, aby fyzikální a matematické
redukce se konaly na samočinných počítačích,
zajišťujících
jak jednotný způsob redukcí, tak
zvýšení spolehlivosti výpočtů.
Všechna měření tlaku vzduchu a napětí vodních
par bude třeba postupně převádět, stejně jako
všechny vzorce pro fyzikální redukci, na nové
jednotky pascaly.
6. Místní geodetické polohové sítě
Budování místních geodetických polohových sítí
je analogické s budováním trigonometrické
sítě.
Místní sítě zakládáme tehdy, když stávající trigonometrická síť nemá potřebnou přesnost a nemohla by být dostačujícím základem nebo podkladem pro požadovaný účel, který má síť plnit.
V uvedených místních sítích se vyžaduje značně
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vysoká relativní polohová přesnost určení jednotlivých bodů, která zpravidla kolísá mezi hodnotami
± 1 cm až ± 2 mm. Dalším typickým znakem
místní sítě na našem území je kratší délka stran
sítě, která nepřesahuje několik kilometrů a někdy
dosahuje jen několika set metrO.
Místní polohové sítě je vhodné zaměřovat jak
přesnými teodolity, tak přesnými elektronickými
dálkoměry. Sítě mohou sestávat z trojúhelníkO,
čtyřúhelníkO a z polygonových pořadů. Volba tvaru sítě závisí jak na požadované relativní přesnosti
polohového určení bodů, tak na terénních podmínkách. Základní zásadou při projektování sítě je
vedle dodržení dostatečného
počtu nadbytečně
měřených veličin i dostatečná tuhost sítě.
K měření délek v místních sítích sloužících k sledování posunO a deformací objektů volíme nejpřesnější světelné dálkoměry,
dosahující
přesnosti
až ± 1 mm, jako je např. dálkoměr ME 3000
a MSD 1.
7. Vyrovnání geodetických polohových sítí
Dnes se na samočinných počítačích již vyrovnávají velké geodetické sítě, obsahující několik set
nebo tisíc bodů. Vyrovnání sítí se děje metodou
nejmenších čtverců podle zprostředkujících
veličin. Výhody vyrovnání sítí na samočinných počítačích jsou zřejmé. Samočinný počítač umožňuje
nejen nesrovnatelně
rychlefší a ekonomicky výhodnější výpočet, ale řeší výpočet exaktnější
metodou.
Pro samočinný počítač je výhodné sestavit obecný program vyrovnání, který vychází z obecného
tvaru rovnic oprav V'I'ii pro měřené směry, VSi; pro
měřené délky, eventuálně i v",..
pro orientované
<1
směry

+ bs .. dYi + c., .. dx; + dy;-doi
V.. = a, .. dXi + bB.. dx. + c~.. dx; + dB" dy;
V"'ii + a""jjdXi + b"'iidYi + c"'i;dx; + d"'iidYi

V'I'"
= a,,,..
dxi
loJ
""""
'l,J

• 10'

101

"...

rl ..
WfJ'""

Y"t)

'l,1"

K metodice budováni a vyrovndnt geode·
tických polohových sítí

elektronickými dálkoměry a odpovídajících délek
vypočtených ze souřadnic daných bodů. Každá
z těchto metod má své výhody i nevýhody. První
metoda bez jakéhokoliv uvažování měřítkové změny
ve výpočtech je únosná v těch případech, kdy měl'ítková změna je nepatrná, nepřesahuje relativní
přesnost měřených veličin a vkládaná síť je homogenní s dostatečným počtem nadbytečně měřených
veličin. Druhá metoda, která početně dovoluje přímo určit změnu měřítka a jeho vliv zahrnout v měřených délkách, není zatím dostatečně prozkoumána chybOVými rozbory. Tam, kde jsou měřeny
jen některé délky nebo délky v určitém charakteristickém směru, proměnné měřítko sitě mOže zahrnout i vliv náhodných chyb měřených délek,
takže opravy délek se stávají minimálnímI a střední chyby vyrovnaných měřených veličin se mohou
podstatně zmenšit, i když jejich skutečná přesnost
není tak vysoká. Proto při obnově bodů trigonometrické sítě se doporučuje určovat měřítkovou
změnou předem při ověřování polohy daných geodetických bodit Získanou měřítkovou změnou se
ještě před vyrovnáním vynásobí všechny měřené
délky a teprve pak se přistoupí k souřadnicovému
vyrovnáníurčovaných
bodO.

Hlavní podmínkou kvalitního vyrovnání sítí je
spolehlivé stanovení váhových relací mezi měřenými směry (úhly) a délkami. Zde je třeba porovnat
střední chyby měřených délek ms s délkou kruhového oblouku 1n,p80 odpovídající přesností měřených
líhIl1 m'l' a střední délce záměry 80. Obě složky by
měly být před vyrovnáním přibližně stejné a jejich
poměr by neměl být větší než 2,5 nebo menší než
0,4.

+ Z." .. ,

Závěr

+

Cílem článku bylo seznámit čtenáře s některými
dOležitými technickými
problémy
souvisejícími
s moderními měřickými a výpočetními metodami
při obnově bodů Československé trigonometrické
sítě a při budování místních polohových sítí. Závěry je možno shrnout do několika bodů.
a) Elektronické dálkoměry a samočinné počítače
podstatně ovlivnily budování přesných geodetických polohových sítí, a to jak metodiku projektování sítí, tak metodiku vyrovnání. Geodetické
polohové sítě se mohou skládat z trojúhelníkO,
čtyřúhelníků a polygonových pořadů s měřením
osnov směrů a délek.
b) Při větších výškových rozdílech sousedních
bodů sítě je vhodné určovat polohu osnovami směrů
i délkami. Oba druhy veličin je třeba měřit také
tehdy, je-li geometrickým prvkem sítě čtyřúhelník.
c) Polygonové pořady mají být tvořeny malým
počtem stran. U pořadů s větším počtem stran je
třeba volit uzlové body nebo zvýšit počet nadbytečně měřených veličin z okolních geodetických
bodů na body polygonové.
d) Při přesném měření větších délek je třeba
věnovat pozornost zejména měření teploty a tlaku
vzduchu, aby bylo dosaženo potřebné přesnosti
fyzikální redukce délek. Stejnou pozornost je třeba
věnovat vhodnému výběru doby měření.
e) K přesné matematické redukci měřených délek na plochu referenčního elipsoidu je třeba volit
vhodné vzorce a s požadovanou přesnotí znát
výšky koncových bodO zejména při větších převý-

"'''')

ZJ"11'

+ 1 i;,

V rovnicích značí a, b, c, d koeficienty rovnic
oprav při neznámých, 1 absolutní členy rovnic
oprav, !iXi, dYi, dXj, dYi vyrovnané souřadnicové přírůstky, dOi vyrovnaný orientační posun na bodě ž
a Ž, ; body, mezi kterými byla veličina měřena.
Další výhodou samočinných počítačO je relativně
snadný výpočet středních
souřadnicových
chyb
pomocí matice váhových koeficientů,
která je
inverzní maticí k matici koeficientů normálních
rovnic.
Komplexní souřadnicové vyrovnání místních polohových sítí na samočinných počítačích je zejména výhodné u sítí sloužících k sledování posunO
a deformací a používá se už řadu rokO i v ČSSR.
8. Měřítková změna sítě
Zhušťujeme-li po delším období přesnou polohovou síť bodů, může dojít k malým měřítkovým
změnám některých částí sítě. To platí pro délková
měření i v naší trigonometrické
síti. Vzniká
problém, jakým zpOsobem je možno měřítkovou
změnu určit nebo zavést do vyrovnání. Prakticky
lze uvažovat trojí řešení: měřítkovou změnu zanedbat a zhuštěnou síť vyrovnat metodou nejmenších čtverců, zavést měřitkovou změnu sítě do
vyrovnání jako další neznámou anebo určit změnu
měřítka porovnáním vhodnýCh délek měřených
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šeních. Použijeme-li k redukci délek měřených
zenitových vzdáleností, je třeba očekávat při větších převýšeních možnost vzniku systematických
chyb vyplývajících z chyby refrakčního
úhlu.
f) Fyzikální a matematické
redukce měřených
délek je vhodné počítat na samočinných počítačích.
g) Do 31. prosince 1979 je třeba přejít ve všech
měřeních tlaku vzduchu a napětí vodních par,
stejně jako ve fyzikálních redukcích, k jednotce
pascal v souladu s mezinárodní fyzikální soustavou
h) Vyrovnání geodetických polohových sítí na
samočinném počítači dovoluje používat exaktnější
metody vyrovnání ve srovnání s metodikou vyrovnání bodů naší trigonometrické
sítě.

i) Současně s vyrovnáním souřadnic bodů se na
samočinných počítačích určují střední souřadnicové chyby.
j) Místní měřítko sítě se spolehlivě určuje pomocí délek měřených mezi danými body.

[1] Návrh návodu pro budován!, údržbu a obnovu československé trigonometrické sHě. Praha 1973.
[2] N e vos á d, Z.: Základnl souřadnicové výpočty
v geodézii, II. díl. Brno 1974.
Lektoroval: Prof. In,. Dr. M. Hauf, CSc.,
ČVUT v Praze

Prof. Ing. Dr. Bedl'ich Chrastll,

Nová jednotka tlaku a barometrická
nivelace

VAAZ

S účinností od I. ledna 1975 platí také pro všechny
členské státy Rady vzájemné hospodářské pomoci nová
mezinárodní sousta va jednotek SI (Systeme International d'Unités). Tuto skutečnost definuje v Československé socialistické republice ČSN 01 1300 schválená 2. 5.
1974 a Směrnice Úřadu pro normalizaci a měření
o zavádění Mezinárodní soustavy jednotek (SI) do
technických norem.
Všechny platné jednotky SI se dělí do tří tříd [I]:
- jednotky základní
- jednotky odvozené
- jednotky doplňkové.
Odvozené jednotky se dále dělí do tří skupin:
- skupina odvozených jednotek SI vyjádřených
pomocí základních jednotek
- skupina odvozených jednotek SI se zvláštním
pojmenováním
- skupina odvozených jednotek SI, které vyjadřujeme zvláštními znaky.
Nová jednotka tlaku pascal se značkou Pa patří
k odvozeným jednotkám se zvláštním pojmenováním.
Jeden pascal je tlak, který vyvolá síla jednoho newto~u
(N), rovnoměrně rozložená na rovinné ploše s obsahem
jednoho čtverečního metru, kolmé ke směru síly:
N

Pa= - 2
m

Podle ustanovení 3.1 citované Směrnice [2] lze do
31. 12. 1979 používat také dosavadní jednotky. Toto
přechodné období je chápáno jako čas k zajištění úplného přechodu na nové jednotky k 1. 1. 1980.
Zavedení nové jednotky tlaku má bezprostřední
vztah k barometrické nivelaci. Všechny dosavadní
vzorce, tabulky, nomogramy a stupnice geodetických
přístrojů k měření vzdušného tlaku jsou založeny na
jednotce torr. Jeden torr je tlak sloupce rtuti o výšce
h = I mm při hustotě rtuti qHg = 13595,1 kg .m-a, při
teplotě O°0 a normálním tíhovém zrychlení g" =
= 9,80665 m.s-2.
Vztahy mezi jednotkami tlaku torr a pascal vyplývají z jejich definicí:
I torr = g".qHg.O,OOI m = 9,80665 m.
.s-2.I3 595,1 kg.m-a.O,OOI m = 133,32239 Pa
I Pa

=

7,50062 .1O-a torr

m-l.kg.s-2

I)

kde
m (metr), kg (kilogram) a s (sekunda) jsou jednotky
základní, N (newton) je odvozená jednotka se zvláštním
pojmenováním :
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3)
4)

Nyní budeme sledovat problematiku, spojenou
s přechodem na jednotku pascal v barometrické nivelaci. Vyjdeme z nejjednoduššího a převážně používaného vzorce:

iJH12 = K .log PI (I
P2

=

Brno

+ ex.t)

iJHl2 značí převýšení mezi body PI a P2 o nadmořských
výškách Hl a H2; PI a P2 jsou hodnoty vzdušného tlaku,
měřeného na bodech PI a P2• Je-li H2 > Hl' pak
P2 <PI'
Veličina K je barometrický
metrická konstanta:

součinitel nebo baro-
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= 0,76 m.13 595,1 ~ 18400 m

h·gH1
M .f!o

0,434295.1,293

nosti vzduchu, t = ~ (tI + t2) je střední teplota vzduchu
vypočtená 2j hodnot, měřených na bodech Pt a P2
(zpravidla synchronně).
Lze tedy učinit první dílčí a důležitý závěr: při
aplikaci barometrického výškového vzorce 5) se zavedení pascalu neprojeví, pokud bude !JH počítáno bez
použití speciálních tabulek nebo nomogramů, založených na jednotce torr. Také potřebné redukce naměřených tlaků (z teploty přístroje, případně také ze změny
tíhového zrychlení) třeba pak provést numericky podle
obecných vzorců. Tabulky a nomogramy, založené
na jednotce torr bude třeba přepracovat pro pascaly.
V barometrické nivelaci se často aplikují tak
zvané hrubé nadmořské výšky
H

sestavené v tabulkách. Zlepšují výsledky v tom, že
umožňují zavést skutečně měřené teploty volného
vzduchu a tím (při synchronním měření) lépe postihnout střední hodnotu vertikálního teplotního gradientu

!JH12 = H2

-

1,33

(j Htorr

Tabulky hrubých nadmořských výšek
(H

=

18400 .log 101 591,4)

PP•.

P v pascalech

P v torrech

95000
95100
95200
95300
95400
95500
95600
95700
95800
95900
96000
96 100
96200
96300
96400
96500
96600
96700
96800
96900
97000
97100
97200
97300
97400
97500

712,558
713,308
714,059
714,809
715,559
716,309
717,059
717,809
718,559
719,309
720,059
720,809
721,559
722,309
723,059
723,809
724,559
725,309
726,060
726,810
727,560
728,310
729,060
729,810
730,560
731,310

Hm

~Hm

536,08
527,67
519,27
510,88
502,50
494,13
485,77
477,41
469,07
460,73
452,40
444,08
435,77
427,47
419,17
410,89
402,61
394,34
386,08
377,83
369,59
361,36
353,13
344,92
336,71
328,51

8,41
8,40
8,39
8,38
8,37
8,36
8,35
8,35
8,34
8,33
8,32
8,31
8,30
8,29
8,29
8,28
8,27
8,26
8,25
8,24
8,23
8,23
8,22
8,21
8,20

= K.log Po
P

. Pro převýšení

~ 0,75 (j HPa

(j Hp •.. ~

Ve vzorci 6) značí h = 0,76 m přibližnou (konvenční)
výšku rtuťového sloupce barometru při H = O, qJ =
= 45° s. š., t = O°0, když současně platí gHg =
= 13595,1 kg. m-a (hustota rtuti) a f!o = 1,293 kg. m-a
(hustota vzduchu). M = 0,434 295 je modul pro převody logaritmů přirozených na logaritmy dekadické
a naopak.
Z uvedeného vyplývá, že hodnota barometrické
konstanty K se při přechodu z torTŮ na pascaly nemění.
Poměr redukovaných hodnot vzdušného tlaku PI
a P2 dává nepojmenované číslo. Je tedy lhostejné,
v jakých jednotkách tlaku budou tyto veličiny vyjád.
řeny.
Veličina lX = 0,003665 deg-l je koeficient roztaž-

d~

(j Htorr

6)

pak dostaneme
Hl

= K.log Po (1

-K .log Po (1
PI

P2

+

lX

tI)

vztah

+ lXt

2)-

8)

Tabulky pro hrubé nadmořské výšky aplikují ve
střední Evropě hodnotu vzdušného tlaku (při hladině
moře a při t = O°0) velikosti Po = 762 torr. Tyto
tabulky s krokem argumentu!Jp = 1 torr a sestavené
podle narůstajících hodnot tlaku udávají také hrubé
hodnoty výškových barometrických stupňů (jH:

Uvedená tabulka je výňatek z nových tabulek
podle
hrubých nadmořských
výšek, vypočtených
vzorce
H

=

18400 log

101591,4

a uvedených ve [4]. Tabulka obsahuje i údaje korespondujících hodnot vzdušného tlaku v torrech. Čitatel
ve zlomku vyplývá z převodu 762 torr = 762. 133,322
Pa = 101 591,4 Pa.
Barometrický výškový stupeň na základě pascalu
možno volit i pro jiné diference !Jp argumentu p.
V tomto směru bude třeba dosáhnout závazné mezinárodní dohody.
Nyní posoudíme vliv zavedení pascalu na zbývající
faktory úplného barometrického vzorce Laplaceova:
!JH

= K.log12

P2

(1

+ lXt).(1 + 0,377!.-)

+ (J cos 2 qJ) (1 +
Tabulky hrubých nadmořských výšek třeba převést na pascaly. Zde se střetáváme se zásádní otázkou
nové definice a jiných hodnot barometrického výškového stupně. Vzhledem k relaci 1 torr = 133,322 Pa se
jeví nejschůdnější zvolit krok argumentu v nových
tabulkách !Jp = 100 Pa. Vztah mezi barometrickými
výškovými stupni (jHtorr (vypočtených z údajů vzdušného tlaku v torrech) a (jHp •• (vypočtených z údajů
vzdušného tlaku v pascalech) je dán vzorci
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11)

PP•.

p

H

2r

)

(1

+
12)

Ze vzorce přímo vyplývá, že hodnoty korekčních faktorů
z teploty volného vzduchu (1 + lXt) a ze změny tíhového
zrychlení (1

+ (J cos 2 qJ) resp.(1 +

2:)

zmtávají beze

změny.
V korekčním činiteli z vlivu napětí vodních par e
zřejmě musí platit identita
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Zatím tedy postačí provádět při měření vzdušného
tlaku v pascalech převod epa = 133,322 etorr a k určení
hodnoty výrazu 0,377

epa

používat dosavadní tabul-

Článek tedy neřeší beze zbytku teoretické a prak.
tické otázky přechodu z torrů na pascaly v baromet.
rické nivelaci. Chce být jen podnětem k systematic.
kému studiu i praktickým realizačním opatřením
a ukázat, že přechod v této oblasti není nijak zvláště
složitou záležitostí.

Ph
kové nebo nomografické pomůcky. Při důsledném přechodu na pascaly bude třeba přepočítat tabulky hodnot napětí E nasycené vodní páry a pozměnit koeficienty empirického vzorce pro skutečné napětí vodních
par ve volném vzduchu [5]:
e =E _

0,48 (ts - tv) P
610- tv

Zbývá ještě posoudit vliv přechodu na měření
vzdušného tlaku v pascalech na výpočet isobarické
korekce daného převýšení. Tato korekce se určuje
podle vzorce [3]

k
li'"

DkmV.ll
= Uli' H".u
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a barometrická nivelace. VAAZ Brno 1975 (v tisku).
[5] JORDAN·EGGERT-KNEISSL:Handbuch
der Ver.
messungskunde. Band III. Hohenmessung. Tachymetrie. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung.
Stuttgart 1956.
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Lektorova!:

V" značí barický gradient (rozdíl vzdušného tlaku mezi
dvěma body o stejné nadmořské výšce na vzdálenost
Ul km. Vzdálenost Ul km je délka oblouku hlavní
kružnice na zemské kouli, odpovídajícího středovému
úhlu 1°). Dkm je vzdálenost bodů, jejichž převýšení
barometricky určujeme. <5H m je hodnota barometric.
keho výškového stupně v metrech.
Hodnota korekce k17p se nezmění, vyjádříme.li V 11
V pascalech
a baromerirckývýškový
stupeň <5H m
určíme pro LIp = 100 Pa.
Barický gradient se určuje přibližně z isobarických
map nebo přesněji z denních údajů meteorologických
stanic. Poněvadž v meteorologii a klimatologii se
vzdušný tlak dosud vyjadřuje v milibarech (mb), lze
hodnotu barického gradientu určit lineární interpolací,
neboť 1 mb = 0,75 torr = 100 Pa.
Dosavadní úvahy o přechodu z torrů na pascaly
v barometrické nivelaci se týkaly barometrických
výškových vzorců. Avšak v souvislosti s přechodem na
SI bude nutné provéElt také úpravy tlakoměrných
stupnic na těch barometrických přístrojích, které udávají tlak přímo v jednotkách vzdušného tlaku. U ně.
kterých druhů přístrojů (optických mikrobarometrů)
půjde jen o převod pásmových hodnot vzdušného
tlaku v kalibračních tabulkách. Změny přístrojových
stupnic budou motivovat změny vzorců, barometric.
kých tabulek a nomogramů. To je třeba ovšem zajistit
s předstihem.
Smysl příspěvku spočívá v tom, aby včas orientoval geodetickou veřejnost o účelu přechodného
období do 1. 1. 1980 a vyvolal potřebné úsilí ke komplexnímu řešení všech otázek s přechodem spojených.
Zejména na odborných a vysokých školách geodetického zaměření je třeba již nyní seznamovat studenty
s novou skutečností v oblasti barometrické nivelace
a postupně je navykat i na ostatní nové jednotky SI.
Dále bude třeba upřesňovat všechny důsledky, které
se přechodem na pascaly projeví, především však
všude tam, kde správné hodnoty vzdušného tlaku mají
vliv na výsledky měření (fyzikální redukce elektro.
nicky měřených vzdáleností, korekce vlivu refrakce
při měření úhlů, korekce při měření času apod.).
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Doc. Ing. Dr. Rudolf Petráš, CSc.,
VÚ inž. studia pl'i ČVUT

o připravovaném semináři "Inovace v evidenci nemovitostí", který se bude konat ve dnech 20. a 21. května 1976
v domě kultury ROH v Ceskýcb Budějovicích.
Program:
1. den jednání
9.00 hod.-12.00 hod.
- Zahájení
- Úloha evidence nemovitostí
-

úkolu

Výsledky výzkumného
v roce 1976

Ing. Vitou I
státu
Ing. Cípa
7. 8/75 a experimenty

socialistického
Č.

Polední přestávka
13.30 hod.-16.30 hod.
- Vliv nových z'emědělských
-

Podnikové

-

Automatizovaný
gistr "Půda"

-

zákonů na EN

evidence pozemků systém

Mapy pro operativnt

řízení

Ing. Kohl
část
Ing. Souček
v zemědělství - repísemná

Ing. Procházka
(PR~aVT MZVžl
řízení zemědělské výroby
Dr. Roubík

2. den jednání
8.00 hod.-13.00 hod.
Převod EN na počítače EC 1030
- Technika převodu
Ing. Souček
- Postup převodu
Ing. Maxmilián
- Důsledky převodu
Ing. Vlasák
- Využití systému COM v EN
Ing. Keilová
- Diskuse
- Závěr jednání
Ing. Cípa
V případě, že zájem o akci přesáhne počet přihlášek 100,
bude orll"anizačním výborem proveden výběr účastníků.
Přihláškuzašlelte
na adresu:
Pobočka CVTS
Středisko geodézie
Ltdická 27
370 86 Ceskě Budějovlce

Ing. Vladimfr K o s e k,
tajemnlkCJv CVTS-GK
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Gregor V. a kol.:

Nové metódy kalibrácie
valcových nádrží

Nové metódy kalibrácie

valcových
nádrží

Ing. Viktor Gregor, CSc., Ing. Pavel Bartoš,
Ing. L'ubomir Salkovlč, Katedra geodéz:le
SVŠT Bratislava

Význam presnej kalibrácie
zásobných nádrži
v závislosti na výške hladiny kva'{)8.liny v nádrži
narastá zvlášt v súvislosti so zavádzanim riadiacich počitačov do výroby. Tento motiv bol hlavným
podne1tom pre využitie pozemnej stereofotogrametrie ako meračskej met6dy pre presnú kalibráciu
velkorozmerných skladovacich nádrži v n. p. KAUČUK.

Súčasné dostupné zariadenie na meranie objemu
kvapaliny prletokomermi
nezaručujú
dostatočnú
presnosť určenia celkového objemu. Pomerná chyba v určeni objemu sa pohybuje okolo jedného až
dvoch percent, ČO už' prt objemoch nádrži od 5000
do 30 000 mS vzhfadom na ceny produktov nemožno z ekonomického hladiska zanedbať.
Vo všeobe,cnosti sú dve' možnosti určovania objemu nádrže:
meranie množstva skladovanej kvapaliny prietokomermi
určenle priestorového tvaru skutočného plášta
nádrž,e (vonkajšieho alebo vnútorného).
Pri určovani objemov nádrži ide v podstata
o optimálnu aproximáciu skutočného povrchu ocelového plášťa stojatej valcovej nádr~e (obr. 1).
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hy niekolko problémov, ktoré možno zhrnúť do
nasledujúcich bodov:
- merat vonkajši alebo vnútorný povrch plášť3,
- otázka potrebného
počtu podrobných bodov
v jednom reze,
- spOsob vyhodnotenia snimok v závislosti od požadovane-j presnosti výsledkov me,rania.
MERANIE VONKAJŠIEHOALEBO VNÚTORNÉHO
PLAŠíA?
Jednou z prvých aplikácii fotogrametrie pri kalibrácH vlilcových nádrži bola práca Katedry geodézie SVŠT v r. 1966 pre n. p. SLOVNAFT,kde sm3
určovali objem nádrže na základe, merania tvaru
vonkajšieho plášťa [2], [3].

Pretože nádrž je zvarovaná z ocelových dosle,k kosodlžnikového tvaru, ktorých hrúbka v závislosti
od polomeru a výšky nádrže sa mani od 6 do 40
milimetrov, dochádza počas montáž'e k nevyhnutným deformáciam vzhladom na nominálny polomer
nádrže (obr. 2).
2. Formulácia pro'blémov pri fotogrametrickej
kalibrácii valcových nádrží
Zhladiska
presnosti určenia skutočného tvaru
plášťa nádrže vyskytlo sa v priebehu ri,ešenia úlo-
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Všetky doterajšie fotogrametrické me,rania v tejto apUkácii, vykonané u nás ako aj v zahraniči,
vychádzajú z merania v o n k a j š i e h o povrchu
plášťa. Z hladlska závodu je, výhodnejšie merať
vonkajši povrch, pretože nie je treba vylúčiť nádrž z prevádzky. Pre meranie v n ú t o r n é h o povrchu však možno využit prnežitosť čistenia nádrží,
pričom takáto kalibrovaná nádrž sa dá použiť aj
ako normál na ciachovanie dalších nádrží, ktoré sú
s ňou spojené. Z obr. 3 sú zrejmé niektoré nevýhody vyhotovenia snimok zvonku nádrže ako napr.:
potl'ebný odstup pre volbu stanovísk snimkovania bez prekážok; optimálna vzdialenosť f·J-tografických základnic je pritom približne dvojnásQbná ako pri snimk{)vani zvnútra nádrže.
V moderných chemických závodoch 8Ú nádrže
zpravidla tak bHzko saba, že nie je možné zvo-

Gregor V. a kol.:
nddrží
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liť základnice S potrebným odstupom. Okrem
toho sú často nádrže z bezpečnostných d5vodov ohradené železobet6novými plotIDi, ktoré
nedovolujú vyhotoviť snfmky zo stanovfsk na
zemi,
určenie vHcovacfch bodov predpokladá uzavretý 6-8 vrcholový polyg6nový ťah, z ktorého
ešte treba určiť vHoovacie body na povrchu nánádrže,
pri minimálnom počte štyroch základnfc je poloha okrajových určovacfch lúčov nepriaznivá
(5Ú blfzke dotyčnicik
povrchu nádrže).

-

určenie polome'ru z priamo odmeraného vonkajšieho obvodu vodorovného rezuplášťa
V danom prípade sme priamo merali len polomer z á k I a d n é hor e z u a polomery ostatných
rezov sme určili fotogrametricky.
OPTIMÁLNYPOČET PODROBNÝCHBODOV. Presnosť určenia skutočného tvaru povrchu plášťa nádrže závisf od počtu priamo meraných podrobných
bodov v jednom reze. Praktické skúsenosti z experimentálnych melranf viedli k záve,ru, že pri rovnakom odstupe bodov po obvode a vo výške sú radiálne deformácie v rovine jedného rezu vll.čšie
ako medzl dvoma rezmi navzájom. Preto sme sa
rozhodli pre 80 bodov na obvode jedného re,zu, ČO
je vhodný počet aj z hfadiska rozdelenia obvodu
na 4 kvadranty :lJodpovedajúce štyrom snímkovým
dvojiciam pre jednu nádrž. Základom sIete podrobných bodov, ktorými je definovaný povrch plášťa,
je tzv. základný rez s 80 podrobnými bodml signalizovanými bielymi trojuholníčkami, z ktorých každému od:povedá určitý polomer meraný pásmom zo
stredu nádrže. Uvedený počet bodov predstavuje,
dostatOČlle vefký súbor pozorovaní pre určenle
vplyvu počtu bodov na stupeň aproximácie kružnice základného rezu. Rozbor obsahuje dve skupiny r5znych kombinácií polomero základného tvaru
- dve kombinácie po 40 pámych a nepárnych bo-
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V danom prfpade sme použili podstatne výhodnejšie riešenie vymeranfm vnútomého
povrchu
plášť a nádrže. Výhody tohoto sp6sobu možno v porovnanf s meraním nádrže zvonku zhmúť do nasledujúcich bodov:
určenie
s k u toč n é h o t v a r u vnútomého
plášťa a tým aj s k u toč n é h o objemu nádrže
- okrajové lúče optického modelu s,ú v celom rozsahu skoro kolmé na plášť nádrže (rovnaká
presnosť merania plášťa)
velmi jednoduchý
pravouhlý
súradnicový
systém spoločný
Tabulka 1
ako pre určovanle vlfcovacfch
bodov na nádrži tak aj pre vyPolomer
hotovenie sním ok
•••.. základně- maximálne využ1tie snímkové..,'O horezu
[ml
Z
ho formátu
pri mlnimálnej
vzdlalenosti základnlce
21,401
1
- lepšle
podmlenky pre vznik
9,052
2
optického modelu vdaka hrd3
14,742
zavým škvmám na vnútornej
11,892
4
strane
plášťa,
ktorý
nemá
11,890
5
ochranný náter.
6
6,195
14,738
7
S problémom "vonkaJ,ší alebo
8
11 891
vnútorný povrch plášťa' priamo
súvisí aj s p Ó s o b u r č e n 1a poPriemer .dO
lomerov jednotlivých rezov. Z možnosti určenia polomeru rezu najpričom: ~1'n
častejšle prlchádzajú do úvahy:
~1'p
- meranie polomeru zvnútra ná~1'I
dže bud prlamo alebo nepriamo
ůII
- určenie polomeru z vymeranla
~1'III
vonkajšleho povrchu plášťa ná-

drže

~1'IV

- štyrl kombinácie po 20 bodov,
t. j. spolu 6 nezávislých kombinácií priamo meranýchpolomerov
pre jednu nádrž (tab. 1).
Predpokladajme prfpustný rozdiel medzi priamo
meranýml prlemernými
polomermi jednotlivých
komblnácií tlr == 0,5 mm, potom pre nádrž Č. 3 a 6
možno považovať za dostatočný počet bodov 20,
zat1al čo pre ostatné nádrže je to 30 až 40 bodov.
Z tab. vyplýva, že optimálny počet bodov prakticky
nezávisí od velkosti polomeru, ale hlavne od stupňa deformácie plášťa nádrže, pretož,e polomery
uvedených nádrží sa menia v roz.pll.ti od 6 do 20
metrov.
Uvedená úvaha plaU pre pásmom merané polomery zá,kladného razu. Pre všetky ostatné rezy určené fotogrametricky, presnosť ktorých je v závislosti od v,elkosti nádrže 3 až 5krát nlžšla, možno
považ'ovať počet 80 bodov pri analógovom vyhodnotení snfmok za optimálny.

Odchylky od priememých polomerov
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GEODETICK:t: PRÁCE. Ako anal6gové vyhodnotenie snfmok na stereometrografe,
tak aj analytické
vyhodnotenie diferencU polomerov vychádza zo základného rezu daného 80 bodmi, signalizované bielými rovnostrannými
trojuholnfČkami. Poloha každého bodu hola vytýčená teodolitom zo stredu nádrž,e po 4,5 a určená priamo odmeranýmpolome'
l'om. Základný
rez predstavuje
určitý normál,
zktorého
sa vychádza pri určovanf radiálnej odfahlosti podrobných bodov jednotlivých rezov, t. j.
určujeme ich relatívnu polohu vzhfadom na základný relz. Pre polomery v l'ozpatr 11 až 20 m
možno zaručit presnosf v odmeranf polomeru± 1 až
2 mm. Ucho pásma sa pri meraní dotýkalo plášfa
nádrže a odčftacím indexom bola hrana kruhového
otvoru podložky pod teodolit na statíve v strede
nádrže.
0

SIGNALIZAcIA A URCENIE VLlcOVACICH BODOV. Použitie met6dy analytického
určenia polome,ru z plochy rezu (ka,p. 4.2) predpokladá
signalizované vUcovacie body ako v základnom reze,
tak aj vo vrchnej části nádrže. Tri vUcovacie body
v dolnej a tri vo vrchnej časti nádrže (obr. 3) boli
signalizované uhlopriečnymi terčami 6 X 6 cm.
Stíradnice dolných vlfcovacfchbodov
sa určili
jednoducho polárne zo stredu nádrže, ktorý je podla obr. 3 stíčasne stredom osorvého systému.
Horné vUcovacie 'body, Ulmiestené asi 0,5 m pod
vrchom plášfa nádrž>e, boli približne vytýčené nad
dolnými bodmi a ich sl1radnice x a y boli odvodeně zo zodpovedajtícich
spodných bodov metMou
trigonometrických
výšok.
Pre dantí úlohu
merané
-

určenia

vlfcovacích

bodov holi

výškový rozdiel t:.z"'n medzi horným a dolným
vUcovacfm bodom priamo odmeraným pásmom
zodpovedajúci výškový uhol 'HD

Z výškového troiuholnfka jednoducho určfme vodorovnú vzdialenosf (polomer) pMslušného horného vUcovacieho bodu podla známeho vztahu
rH

t:.z..,n
= ---tg

'HD

VYHOTOVENIE SNIMOK. Pomerne velká výška
vzhYadom na vzdialenosf
základnfc predpokladá
použiti,e širokouhlej fotokomory. V danom prfpad,e
sme použili komoru UMK - A 10 Zeiss. No ai napriek širokouhlému
oblektívu bolo treba v!l.čšinu
sme použili komoru UMK A 10 Zeiss. No aj navyše kvoli zachovaniu priaznivého základnicového
pomeru sme pre 3 nádrže použili konvergentné
snfmky. Vzhladom na možnosti stereometrografu
bola konve'rgencia
osí záberu 4S. Základnicový
pomel' blybol v rozpatr 0,25 až 0,35.

Nov~ metódy kalibrd.cie válcových
nd.dr~t

metro grafe, pretože zarucuJe potrebntí presnost
kalibrácie
nádrže pri jednoduchom
technologickom postupe. Standardne sa pri vyhodnotenf snímok, či už anal6govou alabo analytickou met6dou
obvykle využívajú vlícovacie body v určitom trojrozmernom súradnicovom systéme.
A n a I ó g o v é vyhodnotenie na stereometrografe pri riešení danej úlohy spočfva v obvyklom technologickom postupe
v registrácii
modelových súradníc vlícovaclch
a podrobných bodov jednotlivých
rezov a ich
transformácií
do spoločného geodetického
stíradnicového systému. Príslušné polomery rezov,
potrebných pre, výpočet objemu nádrže sa určia
potom analyticky z ploch jednotlivých
meraných oozov.
A n a I y t i c k é vyhodnotenie
je založené
na
vymeranf snímok na stereo komparátore s využitl:m
vzťahov medzi snfmkovými a priestorovými súradnicami (napr. [1], [4]). Z hladiska
o p ti m ft liz 11. c i e celého technologického
postupu
(či už
analógového alebo analytického vyhodnotenia)
javí sa ef,ektívnejším vyhodnotenie
bez vlícovacfch
bodov, o ktorom v ďalšom stručne pojednáme.
VYHODNOTENIE BEZ VLÍCOVACÍCH BODOV. význam možnosti vyhodnotenia bez vlícovacích bodov
vynikne zvlášť v prípade krytých nádržf s neprístupnou vrch,nou vnútornou častou plášta pre pdpadnú signalizáciu vlícovacl:ch bodov. Okrem toho
v každom prípade odpadá zdíhavé určovanie vlícovacích bodov a úplne ho nahradf jednoduché odme-ranie obvodu plášfa na vrchu nádrže.
Sp5sob vyhodnotenia snfmok bez vlícovacl:ch bodov sa v pozemnej stereofotogrametrii
používa buď
pri menšej híbke modelu alebo pri menej náročných prácach, pričom v modeli sa obyčajne zabezpečf len kontrola mierky. Pri prácach s vyššlmi
nárokmi na presnosf priestorového
určenia bodov
sa spravidla
dáva prednost
vlícovacím
bodom~
V danom prípade funkeiu vlícovacích bodov úplne
nahradf splnenie geometrickej podmienky uzavootej valcovej plochy a to je známy polomer horného rezu. Model je tak vlastne výškove votknutý
medzi dva kvadranty kružnice jrednoznačne definované základným a horným polomerom. Vplyv
prrpadného
sklonu alebo deformácie
mod'elu sa
prejaví ako odchýlka medzi fotogramme,tricky
určeným a z odmeraného obvodu vypočrtaným horným polomerom. Je,diným vážnym zdrojem deformácH modelu može byť všeobecná poloha srumkovej roviny zapríčinená
nedokonalou funkeiou prítlačného zariadenia fotokomory, čfm vznikne naklonený, prípadne vplyvom chyby dw hyperbolicky
deformovaný model.

Jednou z momostl porovnania meraru vndtorněho a vonkajšieho povrchu plášťa je priemerný vonkajšl polomer určený
z priamo odmeraného
obvodu Om vonkajšieho povrchu. Pre tento účel sme
na všetkých 6smich nádrži.ach odmerali obV1Ody
V10výške základného rezu. Za predpokladu kružnicového rezu a lronštantnej hrtíbky plášta platl rovnosf medzl vnútorným
polomerom
zvllčšeným
4.1 V yh o dno ten i e, pod rob n Ý c h bod o v
o hrúbku plášta a vonkajšfm vypočltaným z merav meraných
rezoch
ného obvodu. V dosledku radiálnyeh
deformácH
SPCSOB VYHODNOTENIA SNIMOK. V zmysloe záplášta je skutočný ObV1Od
vždy vHčšf, ako to vyplýsady "meraf len tak pre,sne" ako treba" vychádza
va v tab. 2. Systematická chyba je úmerná deforpre dantí ťílohu ako jeden z najvhodnejších
s,p(}- máciam plášta od priemerněho
polomeru, avšak
sobov anal6gové vyhodnotenie
snfmok na stereonezávislá od velkosti polomeru.
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nád1'ží

Nové met6dy kallbrácie

Zákla.dný rez
Typ streohy

NádrJ

1
2
3
4
5
6
7
8

plávajúca
plávajúca
plávajúca
plávajúca
uzavretá
uzavretá
uzavretá
uzavretá

válcov!ích

[tnl

[ml

dO=
= Om-2n(r +
+"'r)
mm

3,5
3,0
3,1
3,8
1,5
1,4
1,5
1,5

21,401
9,052
14,742
11,892
11,890
6,185
14,738
11,891

31
40
36
35
28
35
34
36

výěka.

I

polomer
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I:"'l ~
=I:"'r.
• are 2.511
mm

2fí
24
38
32
25
22
20
20

dr=

nými súradnicami, ku ktorej treba ešte pridat súčet pll>ch kruhových odsekov nad jednotlivými
stranami polygónov [5].
Plocha kruhového odseku je

dO-I: "'l
2n
mm

2

P",

+1,0
+2,5
-0,3
+0,5
+0,5
+2,1
+2,2
+2,5

l::r

=

=

r (
2

1tp

ISO -

)

sin cp

,

pričom 'P = 4,5 je stredový úhol
medzi dvomi súsednými bodmi
v reze.
Hodnota priemerného polomeru,
určeného z plochy rezu je daná
vztahom
0

1,4mm

r=

V

Pso:SOP",

.

Pre výpočty sa využil stolný počítač. Hewlett Packard HP 9820.
Podrobné body nádrže sú po celom obvode plášANALŮGOVÝM
VYHODNOTENIM
na stereometrota signalizované len v základnom reze. Z hladiska
grafe určujeme polomery ZIOdpovedajúceuroovapostupu výpočtu pll>ch jednotlivých rezov je účel- ným podrobným bodom tak, že na kresliaoom stole
né v danom prípade vymerat jednotlivé rezy po- meriame len ich radiálne odchýlky vo zvolenom
stupne. Pretože ide 'Onormálny prípad stereofotovýškovom intervale, napr. 1 m, vzhJadom na vztažgrametrie a steny nágrží sú v rámci konštrukč- ný bod základného rezu signalizovaný bielym toojných deformácU plášta zvislé, ml>žeme po vyme- uholníčkom. Po nastavení meracej značky na bod
raní základného rezu použit pre všetky ostatné základného rezu sa teda mení najprv len výškové
rezy snímkové súradnice x', prípadne modelové sú- nastavenie na výšku príslušného rezu a potom sa
radnice Xm zodpovedajúcich podrobných bodov zá- s!presní nastavenie na plášt nádrže. Aby vyhoďnokladného rezu. Priestorové nastavenle meračskej coV'ateJnemusel pri zmene výšky na ďalší rez akoznačky na plášt sa spresní len zmenou horizon- modovat oči z modelu na výškové počítadlo, je
tálnej paralaxy v prípade analytického vyhodno- účelné zost~it
pre Javú snímku priesvitku re.tenia s vymeraním na stereokomparátore, prípadne ZIOV,
čO pop.chrane
zraku proti únave súčasne
zmenou modelovej súradnice Ym pri ana16govom aj zrýchJuje prácu (porovnaj obr. 4).
vyhodnotení na stereometrografe. Pre dodržanie
Jednou z významných výhod ana16gového vyhodvýšky príslušného rezu možno s výhodou využit notenia na stereometrografe s výstupom na kresp,.ri e s v i t k u rez o v (obr. 4). Fotogrametrické
liacom stole je okamžitý a kontrolovatelný výslesúradnice z jednotlivých kvadrantov transformujedok, v danom prípade rad i á 1n y r o z d i e 1 urme do geodetického súradnicového systému, čím čovaného bodu vzhJadom na vztažný bod základdostaneme uzavretý polyg6nový tah. Pri dostatoč- ného rezu s priamo meraný!Illpolomerom.
nej hustote podrobných bodov na obvode rezu ml>ANALYTICK:E:
VYHODNOTENIE
s vymeraním snížeme určit priemerný polomer príslušného rezu
velmi jednoducho a pritom dostatočne presne mok na sterookomparát1ore predstavuje velmi účelnú a jednoduchú met6du kalibrácie nádrží, pričom
z plochy rezu.
zaručuje vyššiu presnost ako metóda analógového
Základná plocha Pao je plochou uzavretého 80- vyhodnotenia.
-uholníka určovaných bodov daných transformovaV y m e ran i e sní m o k vychádza z využitia
priesvitky rez ov a snímkových súradníc x' signalizovaných bodov základného rezu, pričom meracia značka sa nastavuje na plášt nádrže len zme.nou horizontálnej paralaxy. Z meraných rozdielov
horizontálnych paraláx medzi bodmi základného
16/5
rezu a uroovaných rezov určíme radiálnu diferenz'=~
y
ciu bodu vzhladom na základný rez zo vztahu
(obr. 5):

:~~
12,~

_

10,~_===================
9,O~----

-

7,5___
6,0,,--lI,5rn

------------------------

-----'----------

------------
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Llr

=

Lly

cos

cp =

bf

-2

LI p cos

cp •

(4.1)

Y

Uvedený spl>sob vyhodnotenia bez vlícovacích
bodov predpokladá vyrovanie fotogrametricky
určených rezov na horný polomer. Vzhfadom na
prístrojové vybavenie ako aj jedIlJoduchý spl>sob
vyhodnotenia možno povarovat tento spl>sobpre
daný účel za najvhodnejší, zvlášt v prípade využitia počHača. V danom prípade je k dispoZíci! program v jazyku BASIC, použitý na minipočHači
NORD20.
VYROVNANIE REZOV NA HORNÝ POLOMER.
Dodržanie podmienok normálneho prípadu stereo-
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2. Analytické určenie polomeru z plochy rezu
3. Analytické určenie diferencií polomerov

!

Presnosť spOsobu analytického určenia polomeru
z plochy rezu posúdime, ak uvažujeme priamo odmerané polomery základného a horného rezu ako
presné hodnoty. Vzájomné porovnanie metód na
spoločných rezoch 7, 5 a 10,5 m je v tab. 3.

I

I
I
I
I

I
II

"

I

'vfi

''-6

valcových
nddr~l

y

" '"

kallbrácie

Z tabulky popri vysokej presnosti určenla polomeru jednotlivými metódami vyplýva aj ich rovnocennosť z hladiska
presnosti výsledlmv a podstatné zníženie časových nárokov pri analyt1ckom
určení diferenclí polomerov.

L l1p

Jj,y

= bf

Ar
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bf
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fotogrametrie
umožňuje podstatné zjednodušenie
pracovného postupu pri určovaní objemu zo snímok zvnútra nádrže. Základný rezazhladom
na
ktorý sú radiálne diferencie určené'9f>ud analógovým alel;x> analytickým
vyhodnotením vztiahnuté,
je v snímkovlOm horizonte alebo v jeho blízkosti,
čo vylučuje prípadný vplyv chýb dx a d61 na sklon
modelu v základnom reze. Priebeh deformácii va
smere y v závislosti na výške z možno považovať
vzhladom na zvislý plášť nádrže za lineárnJy aj
v prípade hyperbolického
skrútenia modelu v dOsledku chyby d6l. Kvadratický vplyv dtp na súradnicu y neovplyvňuje hodnoty radiálnych diferencU, ktoré určujeme v rovine rz, pretože model
je deformovaný len v rovine XY. Pritom jednotlivé
zvislé rezy sú navzájom nezávislé, pretože vzťažným bodom každého zvislého rezu je vždy príslušný bod základného rezu. Fotogrametrlcky
určené
polomery jednotlivých rezov jednoducho lineárne
vyrovnáme
na známu
hodnotu
horného
rezu
(obr. 6).
Princíp vyrovnania
fotogrametricky
určených
polomel'ov jednotliVých rezov je v zavedení lineárnych opráv príslušných
polomerov. Opravy sú
úmerné výškam prislušných rezov nad základným
rezom, pričom vyrovnávame na polomer hornéllJO
rezu, určený z priameh:J merania obvodu. Celková
o'prava, z ktorej vychádzame, je rozdiel medzi polomerom horného rezu určeným z odmeraného obvodu a fotogrametricky
určeným polomerom toho
istého rezu.

Pre posúdenie dosiahnutých
me na pdklade jednej nádrže
vyhodnotenia snímok:
1. Analógové

vyhodnotenie

výsledkov porovnánasledujúce metódy
na stereometrografe
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PRESNOSt URCENIA OBJEMU NÁDRŽE. Objem
valca je funkci ou dvoch premenných, a to polomeru a výšky. Pretože meraním výšky hladiny v nádrži sa v danej úlohe nezaoberáme, uvažujeme
v ďalšom rozbo,re len chybu v určení polomeru príslušného rezu vyjadrenú strednou chybou mr. Potom pre pomernú chybu určenla objemu nádrže
platí:

m.
V -

-

27t

----

rvom.1/~n
r2v
-

pričom n = počet rez ov (určených
Vo = 1 m = výška rezu
v = výška nádrže
V = objem nádrže.

V-

2m, n
rv
'

---

(5.1)

polomerov)

Z tabulky 1 vyplýva pomerne vysoká presnosť
určenla prlemerného
polomeru základného rezu
mr = ± 0,1 mm. Aj keď presnosť fotogrametricky
určených polomerov ovplyvnená aj chybou v nastavení na bod základného rezu je nlžšia, nemala
by prekročiť hodnotu ± 1 mm, Vplyv chyby v určení horného polomeru z meraného obvodu sa vyrovnaním na presný polomer základného rezu redukuje na polovicu. Prltom treba brat do úvahy,
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valcových

ročník

nddrží

Rez
Sp6sob uroenia polomeru

základný
3,1 m

I

I

7,5m

10,5 m

~I>.

horný
15,0 m

I

~~
~'"
o~~

Polomer (m)

Priame
meranie
Anal6gové
vyhodnotenie na
stereomet.
Analytické
určenie
z plochy
rezu
Analytické
určenie dif.
polomerov

14,742

-

dr

dr

dr

dr

[mm)

[mm)

[mm)

[mm]

O

-

14,742

-

O

-

-

-

-

-

14,740

--

O

14,739

O

14,749

O

14,740

14,739

O

14,749

O

14,741 -1

14,738 +1

14,748 +1

14,740

že montáž nádrže začína zhora a plášť nádrže sa
postupne dvíha, z čoho tiež vyplýva, že deformácie
sú tu najmenšie (najtenší plášt) a tým aj najmenši vplyv systemat1ckej chyby. Predpokladajme výslednú strednú chybu v určení polomeru mr =
= ± 2 mm, potom bude pomerná chyba v určení
objemu nádrže v rozsahu 0,005 až 0,015 % v závislosti od velkosti nádrže. Uvedenú presnost možno považovat zatial v danej oblasti za jednu
z najvyšších.

Fotogrametrická
ka1ibrácia
velkoobjemových
valcových nádrží vychádza v predloženej aplikácii
z vyhodnotenia optického modelu, ktorý poskytuje
prakticky
neobmedzený počet nesigna1izovaných
bodov na vymeranie. Citl1vejšie a detailnejšie vystihnut1e charakteru a skutočného tvaru plášťa nádrže kompenzuje vo velkej miere nižšiu presnosť
meran1a v porovnanI s geodetickými
met6dami.

-

100

135
O

65

Vzhladom na nízku presnost určenia objemu kvapalín prietokomermi a pri požadovanej presnosti 0,1 až 0,2 % možno považovať dosiahnutú presnosť, vyjadrenú pomernou chybou 0,01 % za
velmi vysokú. Jeden z hlavných
problémov pri volbe metódy merania v súvislosti s optimálnou
aproximáciou
plášťa je rozpor
medzi hospodárnosťou a presnosťou použitej metódy. Z hladiska
optimalizácie vyhodnocovacích
a
výpočtových prác je pre danú úlohu najvhodnejšia analytická metóda určovania objemov z rad iA1n y c h
d i f e r e n c i í. Táto
metóda sa vyznačuje jednoduchou
technológiou
vyhodnocovacích
a
výpočtových prAc pri minimálnych
časových nárokoch a jednoduchom
prístrojovom vybavení, pričom zaručuje vysokú presnost výsledkov.

Literatúra:
[1] Adler
E., Čerňanský
J., Gregor
V.: Fotogrametrické
meranie v experimentálnom
výskume.
Záverečná správa 1II-7-4/3, SVŠT Bratislava 1975.
[21 Kolektív: Fotogrametrická
kalibrácia
kovových zásobných nádrží. Závěrečná správa VLF, SVŠT Bratislava 1967
[3] G r e g o r V.: Fotogrametrická
kalibrácia
velkorozmerných valcových nádrží. GaKO 1/1970, str. 14
až 19.
[4] Š í m a J.: Analytické fotogrammetrické
určení rozmědi a tvaru velkokapacitních
válcových nádrží.
GaKO 11/1975, str. 314-319.
[5] P i d aJ.:
Stereofotogrametrická
kalibrácia
velkorozmerných nádrží. Diplomová práca, Katedra geodézie SVŠT, Bratislava 1975.

Lektorova!: Ing. Jiři Šima, Csc.,
VÚGTK v Praze

Plán aktivity ČVTS-GK se opírá o závěry plenárního
zasedání ÚV KSČ z července 1975 a směruje činnost
ČVTS-GK tak, aby co nejvíce přispěla ke zvýšení racionalizace geodetických prací, podpořila trend optimálního využití soudobých metod digitalizace a automatizace, jakož i využití banky dat pro co největší ri!.st efektivnosti geodézie a kartografie.

Plán aktivity ČVTS - společnosti
geodézie a kartografie

V prvém roce 6. pětiletky a v přípravě na XV. sjezd
KSČ bude ČVTS-společnost geodézie a kartografie (dále
jen ČVTS-GKj plnit konkrétní
úkoly vyplývající z její
úlohy a poslání. V souladu s výsledky červencového zasedání ÚV KSČ se bude ČVTS-GK podílet na řešení hospodářských úkoli!., kde vědeckotechnický
rozvoj sehraje
rozhodující úlohu a pod vedením stranických orgánfi bude
úzce spolupracovat
zejména s orgány ROH a SSM a postupovat v úzké součinnosti se státními a hospodářskými
orgány.
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Rychlý rozvoj čs. národního hospodářství ovlivní objem
i strukturu geodetických a kartografických
prací. Trend
investiční výstavby,
připravované
strukturální
změny
v zemědělstvÍ při přechodu na socialistickou velkovýrobu
a úsilí ke zvýšení efektivnosti hospodářské
činnosti na
všech úsecích národního hospodářství vyvolávají rozšířené požadavky jednotlivých odvětví národního hospodářství na pohotové dodávání spolehlivých informací, zejména pro potřeby plánování a řízení ekonomiky v prostorových strukturách.
Rozbor očekávaných
potřeb národního
hospodářství
v 6. pětiletce ukázal na nutnost prohloubit stávající koncepci, upustit od tradičních forem provádění některých
druhi!. geodetických a kartografických
forem provádění
některých druhi!. geodetických a kartografických
prací

Geodetický a kartografický
80
rol!nfk 22/64, i!fslo
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3/1978

a přizpflsobit obsah map a evidence nemovitostí i formy
jejich vyjadřování diferencovaným potřebám zemědělství,
investiční výstavby i ostatních odvětví národního hospodářství, vědy a kultury.
Nové organizační uspořádání
zemědělských
podnikfl
v podmínkách koncentrace,
kooperace a specializace
zemědělské výroby, specifické potřeby rostlinné a živočišné výroby a rozvoj agrochemických center apod. vyžadují, aby dosavadní kvantitativní údaje o pfldě byly
doplněny dalšími kvalitativním i kvantitativním údaji jako
jsou bonita pfldy, vymezení ochranných pásem, vymezení
intravilánu apod. Moderní výpočetní technika umožní
evidovat daleko větší počet informací.
U výše uvedených problematik je nutno sladit záměry
ČVTS-GK s koncepci a záměry resortu Českého úřadu
geodetického a kartografického v rámci podepsané dohody o spolupráci.
Komplexní řešení politickohospodářských,
vědeckých
a kulturníCh problémfl rozvoje naší společnosti totiž
nelze v současné době uskutečňovat
bez využívání informací obsažených v mapách. Naléhavá potřeba řady
odvětví vyžaduje vydávání speciálních tematických map,
které umožňují daleko hlubší poznání přírodních a sociálně ekonomických skutečností, než mflže vyjádřit obsah základních map. Vydání tematických map je požadováno zejména pro ucely geologického výzkumu a průzkumu, pro vodohospodářské plánování, silniční mapy, pro
územní plánování a ochranu životního prostředí, pro
školní výchovu, cestovní ruch a turistiku.
Předpokládá se vydání komplexních kartografických
děl, atlasů a map i pro export.
Uvedenými směry jsou orientovány hlavní druhy geodetických a kartografických
prací. Je jím podřízena i další obnova a rozšiřování materiální základny. Přitom musí
být respektovány základní ekonomické faktory, to jest
investice efektivně využívat, pořizovat je tam, kde přinesou úspory v nákladech, materiálu a ve spotřebě času,
zabezpečit rychlou návratnost vynaloženýcn prostředků.
Ekonomický efekt vyžaduje, aby vedle základních
prostředkfl byly pečlivě sledovány i drobné investice, předměty postupné spotřeby a spotřební materiál a využity
takové, které přispějí k racionalizaci práce a ve svém
souhrnném účinku mohou znamenat značný ekonomický
přínos.
K řešení výše uvedených úkolů mohou a chtějí přispět
svojí činností odborné skupiny ČVTS-GK, které se v širokém záběru své politicko-odborné činnosti především
zaměří na:
- pomoc komplexním racionalizačním
brigádám pro
řešení hospodářských úkolfl
- účast členfl odboFllých skupin na přípravě racionalizačních programů na svých praCOVištích
- racionalizace geodetických
měřických a výpočetních prací
- rů.st produktivity práce, její mechanizaci a automatizaci
- zavádění nových technologií a přístrojů do praxe
- zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti geodetických prací
- podporu plnění hlavních resortních úkolů geodézie
a kartografie
- přípravu politicko-odborné
činnosti ve spolupráci
se slovenskou Společností geodézie a kartografie
- podíl odborných skupin a jejich členfl na společném
řešení odborných problémfl v rámci spolupráce VTS geodézie a kartografie socialistických zemí a prostřednictvím
komitétu geodetického,
kartografického
a fotogrammetrického, ustavených pro mezinárodní nevládní organizace FIG, ICA a ISP.
V oblasti odborné činnosti se zaměří na:
- spolupráci s Českým úřadem geodetickým a kartografickým (dále jen ČÚGK) při unifikaci, optimalizaci
a systemizaci inženýrsko-geodetických
prací
- spolupráci s ČÚGK na zabezpečenf novelizace technických předpisů. zejména v období připomínkového řízení
- podporu, prostřednictvím
ČÚGK, nomenklaturního
zařazení geodetů pracujících mimo resort, a to zejména
ve stavebnictví
-'- prosazování vydání vyhlášky o financování geodetických prací ve výstavbě

1976/80

- spolupráci s Oborovým střediskem pro vzdělávání
pracujících při zajišťování seminářů pro odpovědné geodety a pomáhání při výběru vhodných lektorů
- spolupráci při organizování a posuzování odborné
náplně konferencí, seminářů a odborných akcí
- dokonalé využívání výrobních prostředků. - geodetických přístrojfl, vozového parku, zvláště pak elektronických dálkoměrů. a stolních a kapesních kalkulátorů.
Současně s tím na propagaci jejich využívání střednětechnickými
kádry jakož i na zaškolování
střednětechnických pracovníků. pro obsluhu moderních přístrojfl
- zdokonalování organizace a řízení výroby, zvláště
v podmínkách specializace výroby a rozšířených kooperací
- propagaci jejich využívání mezi střednětechnickými
kádry jakož i na zaškolování střednětechnických
pracovníků. pro obsluhu moderních přístrojů
- zdokonalování organizace a řízení výroby, zvláště
v podmínkáCh specializace výroby a rozšířených kooperací
propagaci moderní metody řízení, operativního
i dlouhodobého plánování pomocí matematických metod
za l1čelem dokonalejšího využívání pracovních kapacit
při zpracování mapových děl za účelem zproduktivnění
geodetických prací a zkrácení výrobního cyklu výroby
map velkých a středních měřítek
- spolupráci s vedením organizací, stranickými i odbornými organizacemi při zlepšování pracovního prostředí, vybavenosti pracovišť i pracovníků, zejména při
expediční činnosti mimo sídla organizací
- pomoc krajským odborným skupinám a pobočkám
ČVTS formou přednesení odborných přednášek
- přípravu čs. účasti na VIII. kartografické konferenci a zasedání Valného shromáždění Mezinárodní kartografické asociace (ICA), XIII. kongresu Mezinárodní fotogrammetrické společnosti (ISP) v r. 1976 a v r. 1977
na XV. kongresu
Mezinárodní
federace
zeměměřičů
(FIG)
- uspořádní seminářfl o výsledcích výše uvedených
kongresů
- efektivní
podíl při řešení úkolů, dohodnutých
v rámci mezinárodní spolupráce se SSSR a ostatními ZSS.
K realizaci plánu aktivity bude využíváno těchto forem:
- přednášek a referátů. u příležitosti výrobních porad, schůzí, konferencí apod. pořádaných ČVTS-GK a jinými organizacemi
- článkfl v odborném tisku, podnikových časopisech
i ve zprávách pro denní tisk
- účastí členfl ČVTS v práci skupin, týmfl a komisí,
které se zabývají novelizací technických předpisů, s cílem uplatnit závěry odborných akcí v nových technologiích a předpisech
_
- vzájemnou spoluprací odborných skupin CVTS-GK
- spoluprací se členy ČVTS z jiných resortfl, jejich přizvánfm na akce a vzájemné odborné konzultace
- aktivní účastí členfl ČVTS v komplexních racionalizačních brigádách
- aktivní účastí na akcích a jednáních s VTS-GK ZSS
a v mezinárodních
nevládních
organizacích
FIG, ISP
a ICA.
Ing. Vladimír Kosek,
tajemník
ÚV ČVTS-GK

Plán politickoodborné činnosti ČVTS
společnosti geodézie a kartografie na rok
1976

Zaměření a hlavni úkoly politickoodborné
činnosti
jsou uvedeny v "Plánu aktiVity ČVTS-GK", který je součást( tohoto plánu. Plán aktivity obsahuje tivodnf část
o tikolech a základních směrech práce ČVTS-GK, problematiku koncepce a záměrfl ČÚGK, a to jak k řešenf
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uvedených úkolťl. mohou a chtěj i přispět svou činnosti
odborné skupiny ČVTS-GK. Plán aktivity ČVTS-GK zahrnuje rovněž zaměření odborné činnosti a formy realizace plánu aktiviJty.
2. Plán akci a opatřeni k zabezpečeni
politicko-odborné činnosti

hlavnich

úkolťl.

Plán akcí ČVTS-GK zahrnuje zaměření jednotlivých
celostátnich odborných skupin tak, jak je uvedeno v již
zminěném "Plánu aktivity ČVTS-GK".
Seznam odborných akcf ČVTS-GK na r. 1976 je publikován v brožuře vydané ÚR ČSVTS pod názvem "Plán
odborných akcí ČSVTS na r. 1976" na str. 29.
A. Akce celostátní se zahranični účasti
Název akce: "Geodetické oborové dny" a ,,14. BTZ"
Misto konání: Brno, Muzeum dělnického hnuti Brněnska, nám. Rudé armády 1
Brno, Technické muzeum, OrU 20
Datum konám: 16.-17. záři 1976
Trváni akce: 2 dny
Pořadatel: ÚV CVTS-GK a Čs. geodetický komitét pro
FIG
Odborný garant: Ing. Zdeněk Koutný, Geodézie, n. p.,
Brno, Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc., ČVUT Praha
Anotace:
Tradični vědeckotechnická akce navazující na pravidelné
burzy technických zlepšení pořádané v období brněnského strojírenského veletrhu.
Odborná náplň bude zaměřena na:
BTZ - inovace v geodetické, kartografické
a reprografické praxi
GOD - přístrojové a aplikační inovace v oblasti gyroteodolitfl.
Cnem akce je určení základních směrťl. rozvoje té části
odvětví geodézie a kartografie, které tvoří styčnou oblast
s dalšimi obory národního hospodářství a umožní požadovaný nárťl.st objemťl. prací a uspokojení společenských
požadavkťl..
B. Akce ostatní s celostátnf a republikovou pťl.sobnosti
1. Název akce: "Zkušenosti s tvorbou základni mapy
velkého měřítka"
Místo konáni: Olomouc
Dmum konání: 9. a 10. června 1976
Trváni akce: 2 dny
Pořadatel: z pověření ÚV CVTS-GK OS 170B-mapování
a OS 1703-fotogrammetrie
Odborný garant: bude stanoven
Anotace:
Shrnuti a výměnll zkušeností ziskaných při realizaci
výzkumného úkolu "Tvorba a údržba základni mapy
velkého měřitka" v národnich podnicích Geodézie.
2. Název akce: "Tvorba mapových podkladťl. pro účely
projektování"
Místo konání: Jánské Koupele
Datum konáni: 11.-13. května 1976
Trvání akce: 2,5 dne
Pořadatel: z pověření
ÚV CVTS-GK OS 1701
inženýrská geodézie a KV ČVTS-GKOstrava
Odborný garant: Ing. Milan Dokoupil
Anotace:
Nároky a požadavky na mapové podklady z hlediska
potřeby územního plánováni projektanta a stavebniho
dodavatele. Konference by měla být podnětem k soustředěni poznatků a zkušenosti pro vydání nového
technického předpisu a pro racionalizaci geodetických
praci v investični výstavbě.
Misto konání' Českék Budějovice
3. Název akce: "Inovace v evidenci nemovitostí v 6. pětiletce"
Místo konáni: Praha
Datum konáni: 20.-21. května 1976
Trváni akce: 2 dny
Pořadatel:
Z pověření ÚV ČVTS-GK Jihočeský KV
ČVTS-GK, Středo český KV ČVTS-GK, OS 1704 evidence nemovitosti
Odbor. garant: Ing. Pavel Theiner, Ing. Hynek Kohl
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Anotace:
Plněni náročných úkolťl. 6. pětiletky nezbytně vyžaduje
v maximální míře racionalizaci
výrobního procesu.
Na úseku mapování a evidence nemovitosti byla tato
problematika
předmětem výzkumu v r. 1975. Cnem
semináře je seznámit širší geodetickou veřejnost s výsledky výzkumu na úseku evidence nemovitosti a se
zkušenostmi z experimentální realizace.
4. Název akce: "Úloha automatizace
při racionalizaci
geodetických a kartografických prací"
Místo konání: Praha
Datum konáni: IV. čtvrtleti 1976 nebo I. čtvrtleti 1977
Trvání akce: 2 dny
Pořadatel:
ÚV ČVTS-GK, OS 1706 automatizace
Odborný garant: Ing. František Šilar, CSc.
Anotace:
Seminář bude zaměřen na otázky:
aj automatizace řízeni
b J efektivní zpracování programťl. pro počítače, jejich
evidence
c J výpočetní technika JSEP
d J uplatnění a efektivnost automatizace u hlavnich
druhťl. prací
3. Plán zahranii!nich stykti
Zahranični styky ČVTS-GK jsou směrovány na rozvoj
spolupráce ve vědě a technice v rámci ZSS a plně respektuji výsledky koordinace činnosti VTS-GK ZSS dohodnuté
na ..X. jubileini poradě předsedO a taiemnikťl. VTS-GK
ZSS organizované ve dnech 12. -17. května 1975" (Kočovce a Bratislava] a konané v mimořádně významném
období 30. výroči osvobozeni Československa slavnou Sovětskou armádou. Závaznými pro činnost ČVTS-GK se
stávaji tyto projednané okruhv otá'Zek:
- výsledky spolupráce VTS-GK ZSS od r. 1973 do r. 1975,
návrh plánu spolupráce VTS-GK ZSS na období let
1975-1977 a plánv činností jednotlivých Společnosti,
spolupráce VTS-GK ZSS v rámci mezinárodnich nevládnich organizaci FIG. ISP a ICA. Zhodnoceni spolupráce a perspektivv pro přištf období.
spolupráce VTS-GK ZSS při organizování mezinárodnich odborných akci jednotlivými Společnostmi v rámci mezinárodnich
nevládnich organizací a nebo na
základě tzv. "Pražských doporučeni"
Další podrobné údaie k vvše uvedenÝm bodiim isou
v podepsaném nrotokolu z této poradv. který ie v jednom
vvhotovení uložen v sekretarilitě fTV CV'1'S-Gl<.Široká 5,
Praha 1. Dále pak bude 'OV CVTS-GK plnit povinnost! plvnoucí z člen!>tví CSVTS v mpzinárodních nevládnich ortganizacfch FIG (Mp7.inárodní federace 7oeměměi'ičii. ISP [Mezinárodní fO'togrammetrická společnost).
ICA [Mezinárodní kartOp.Tafická asociace].
Vvchozím matpriálem pro realizaci zahranil'ních stykii
CVTS-GKSP ZSS i!>outzv... Pražská doporučení".
aj Pllín přiietí ČVTS-GK na rok 1976. schvlílený Ú~
CSVTS. 'Zahrnuie pozvání 20ti zástupcii ze ZSS a 20tl
zÁstupců z KS na akci ,.Geodetické oborové dny".
b J Plán vvsllíní oředpokládá výiezd 9-12ti deleP.'átl"1na
akce pořádané partnerskými
organizacemi VTS-GK
ZSS a 2-::l delegátů na akce pořádané mezinárodnimi nevládnfmi organizacemi fICA Moskva. J~P Helsinki 1. Plán vyslání
ip. pravidp.lně projednáván
a upřesňován pro jednotlivá čtvrtletí.

CVTS připravuje v r. 1976 vydánf sbornfkfl k akcím
uvedeným v bodě 2 a k akci z roku 1975 ,,4. kartografická konferenr.e".
I nadále bude pokračováno v dobré spolupráci mezi
CVTS-GK a redakcí odborného č'lsopisu ..Geodetický
a kartografický obzor" (dále jen GaKO1. Casopis bude
i nadále otlskovat pravidelnou rubriku ,.Z činnosti VTS",
která pravidelně obsahuie oznámení o pořádaných akcich.
vyhodnocení akci a další zprávy o činnosti Společnosti
geodézie a kartografie a národních komltétO pro FJG.
FSP a ICA. Casopis bude otiskovat v plném zněni i zá-
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sadnl: dokumenty přijaté ÚV CVTS-GK a zhodnocenI: akci
pořádaných z pověřeni ÚV CVTS-GK.

Úkoly ÚV CVTS-GK stanovené v "Plánu politickoodborné činnosti ČVTS-GK na r. 1976" se stávaji nosným programem celé CVTS-GK. Stále stoupajici aktivita
poboček CVTS a členstva jsou zárukou, že plán bude
splněn. Prvni rok 6. pětiletky a zároveň rok XV. sjezdu
KSC bude pro CVTS-GK obdobim, kdy bude záležet na
každé pobočce CVTS, na každém členovi VTS jak zvládneme výše uvedené úkoly a jak se připravime na předsjezdové obdobi všech orgánll VTS.
Ing. Vladimír Kosek,
tajemník ÚV CVTS-GK

V současné době je již možno hovořit o tradici kartografických konferenci, jejichž konánim v pravidelných
obdobich ČVTS - Společnost geodézie a kartografie
přispívá ke zhodnocení současného stavu čs. kartografie
a vytýčeni stěžejních úkolU kartografll, členil CVTS v nastávajl:cím období. Těžiště obsahové
náplně
prvnich
konferenci bylo zejména v hodnoceni vykonané práce.
I. konference
(Liblice 1967] posoudila velká 'atlasová
díla. II. konference (Praha 1969] zhodnotila tehdejši edice map pro školy a veřejnost i některé tématické mapové soubory. Dalši - III. kartografická
konference (Bratislava 1972] se v obsahové náplni 7.aměřila na automatizaci v kartografii. Na toto zaměřenI: navázala IV. kartografická konference, která se zabývala současným stavem a žádoucim perspektivnim zaměřenl:m vědeckotechnického rozvoje v kartografii s cHem dosaženi efektivni
realizace vědecklotechnických poznatkl1 v kartografické
tvorbě i ve výrobě.
Konference se uskutečnila v Brně ve dnech 8.-10.
řl:jna 1975. Na jeji pNpravě a uspořádání se podHely OS
1702 Kartografie
při ÚV CVTS-GK, Krajský výbor
CVTS pro kraj Jihomoravský a pobočka CVTS při n. p.
Geodézie Brno z pověřenI: Ústředniho výboru CVTS Společnosti geodézie a kartografie. Při úvodním zasedánI: bylo zhodnoceno plněni úkolll z usnesenI: 3. kartografické konference. Poté jednáni pozdravili představitelé
politických a společenských organizaci a odborných instituci. V zastoupeni Mezinárodni kartografické
asociace (ICA] pozdravil jednánI: konference prof. Lech Ratajski, vicepresident ICA.
Pracovnl: jednánI: konference bylo zahájeno dvěma
programovými referáty. Z pověřeni Ceského úřadu geodetického a kartografického
přednesl A. Hašek referát
"Úkoly l5esk~ kartografie
v nejbližším
období". Obdobná
tématika ze SSR byla předmětem referátu A. Kelemena
"Úkoly n. p. Slovenskd kartografia
Bratislava".
Aspekty
mezinárodni
spolupráce,
zejména aktivni spolupráce
v kartografické tvorbě socialistických států, byly uvedeny
v referátu M. Mikšovského "K ni§kterým otázkdm mezindrodní spoluprdce
kartografů".
Problematikou postaveni kartografie a jejím začleněnim ve vědní soustavě se
zabývaly referáty L. Ratajského (PLR] "Kartografie
jako
vi§dní disciplína"
a M. Martinka "vývoj pojetí kartografie jako vMecké
disciplíny
v posledním
období". Předmětem referátu M. Hájka a I. Mitášové byl "Syst~mový
pNstup k tvorbe TIlapy". O současném
stavu vědeckovýzkumných praci prováděných ve Výzkumném ústavu
geodetickém, topografickém
a kartografickém
v Praze
pojednal referát J. Neumanna a B. Sídla "Subsystém
kartografických
informací
v informal5ním
systému geodézie a kartografie".
K problematice informaci se zamě-
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řil též příspěvek
mácií

geod~zie

l. Mitášové a M. Hájka "Sústava
a kartografie

v l5s. informačnej

inforsústave".

Možnostmi kartografické interpretace se zabýval referát
B. Veverky "Grafick~ výstupy ze samočinných
pol5ítal5ů
a jejich uplatni§ní v kartografii"
a aplikačnim uplatněnim referát M. Martinka "Uplatnění
automatizovaných
kartografických
výstupů v řízení rozvoJe měst a p~l5e
o životní prostředí". Stejnou aplikačnl: sféru pojednal též
referát B. Dubuigsona (Francie] "Vytvdření
banky dat
a t~matických
map pro potřeby ni§kterých informal5ních
syst~mů". K otázkám pojetí kartografie
jako vědecké

discipliny a perspektivy automatizace se v závěru prvého dne konference vyslovili též účastníci i auditorium
panelové diskuse uspořádané na tato témata. Účast na
této diskusi a zejména jeji vysoká úroveň byly přijemným
překvapenim pro všechny přítomné i pro pořadatele konference.
Dalším okruhem otázek projednávaných
na konferenci byly metodické problémy mapové tvorby. K těmto
problémllm se zaměřily dva referáty - J. Krcha "Princíp
homomorfie
obsahu mapy vo vztahu k priestorov~mu
syst~mu geografickej
sf~ry a vyjadrenie
jeho priestorovej diferencidcie
mierou entropie"
a J. Pravdy "Nové
graficko-matematick~
riešenie
výberu
velkostných
intervalov
pri zndzornení
kvantttatívnych
ukazatelov
na
mapdch a novd klasifikácia
met6d kartografick~ho
zndzorfiovania".
Této problematice
lze přiřadit i referát
I. Cáslavky "Ndzvosloví
geografických
objektů
a jeho
v!Jznam v soudobých
i v!Jhledových
trendech
vOvole
kartografie".

Poslednim okruhem otázek projednávaných na konferenci byla problematika současné tvorby a výroby map
a jeji vývojové trendy. Vstupnim tématem tohoto přednáškového bloku bylo vystoupení V. Krause "Celosvětový stav karto reprodukce".
Další souhrnnou přednáškou
autorského kolektivu M. Diviše, J. Kučery, M. Medkové
a I. Stárkové "Prognóza komplexních technologií zpracování map"
byl dovršen úvod tohoto přednáškového
bloku. Následoval příspěvek B. Blažka "Drobn~ racionalizal5ní prostředky
v kartografick~
praxi",
perspektivn!!
zaměřený referát L. Pozníčka "Problematika
miniaturizace

a zpětn~ho

a konečně

zvětšovdní

referát

kartografick~ho

map

pomocí mikrofilmu"
automatizovaného

Z. Volného "VOvol

zařízení Digikart".

Všechny proslovené přednášky, pisemně předložené
diskusní přl:spěvky a závěry panelové diskuse jsou obsaženy ve sborníku, který bude vydán v I. čtvrtleti 1976.
Přednášky byly též ilustrovány pracovni výstavkou. výstavni plocha byla dále poskytnuta n. p. Kartografie Praha, Slovenské kartografU, n. p. Bratislava a VKÚ Harmanec k expozicím tématických map a další nové produkce. Velké pozornosti všech přítomných se těšila expozice unikátnl:ch historických map Moravy doprovázená
zasvěceným výkladem V. Nováka. Stejné pozornosti
llčastnl:kl1 konference se dostalo i organizované prohlídce města Brna.
Jednáni konference bylo přftomno 152 llčastnikli
z obou národnich republik - CSR a SSR a zahranični
llčastnici z BLR, SFRJ, NDR, PLR a Francie. Výsledky
jednáni, diskusi i rozhovorů byly shrnuty v následujicí
ZAVt:RY A USNESENI IV. KARTOGRAFICKE
KONFERENCE:
IV. kartografická konference, konaná ve dnech 8.-10.
řl:jna 1975 v Brně, probihala v obdobl: přl:pravy XV. sjezdu KSC a závěrečných prací na přípravě návrhu 6. pětiletého plánu.
Byly zhodnoceny výsledky dosažené v období od III.
kartografické
konference
zaměřené
na automatizaci
v kartografU. Automatizace
se již plně uplatňuje při
tvorbě a zpracování map velkých měřítek, pro zpracováni map středních měřítek byly výzkumně dořešeny díl či
problémy
umožňujicí
zahájení
postupné
realizace;
v oblasti map malých měřítek byla věnována pozornost
vývoji automatizovaného
zpracování kartograml1 a kartodiagramll.
JednánI: konference; jak vyplývá z přednesených referátů a diskusních přispěvkll, dokumentovalo dalšl: vývoj teoretických otázek i praktických výsledků a uplat-
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ňování vědeckotechnické revoluce v kartografii. Zároveň
však ukázalo, že se dosud plně nepodařilo docílit koordinace kartografického
výzkumu i praxe v celostátním
měřítku, která by měla urychlit cyklus věda-vývoj-výroba-užití.
Vycházejíc ze závěrů posledních usnesení stranických
a státních orgánů v oblasti vědy a techniky a ve snaze
realizovat vědu jako výrobní sílu, se jednání konference
zaměřilo na další řešení teoretických otázek s cílem dát
praxi nástroj ke zvyšování efektivnosti výsledků vědy
při respektování společenských potřeb kladených na kartograf1i. Po zhodnocení současného
stavu doporučují
účastníci konference pro následující období:

zkumu jednoznačně nasvědčují, že jednání bylo prmosem a pomocí pro další práci účastníki'J. konference i pro
další orientaci
a rozvoj československé
kartografie.
Plným právem proto náleží dík i uznání všem, kteří se
zasloužili o přípravu a zdárný průběh IV, kartografické
konference.

1. Při zpřesňování věcné náplně 6. pětiletého plánu rozvoje vědy a techniky věnovat hlubší pozornost koncepci komplexního základního výzkumu v kartografii v těsných vazbách na výzkum aplikační. Přitom
hlavní pozornost věnovat dalšímu rozvoji tématického
[odvětvového J mapování, postupné přípravě podmínek pro automatizaci výrobního procesu a aplikaci
nových kartografických
a polygrafických
technik.
V návaznosti na dosažené výsledky výzkumu usilovat
o konkrétní postupné realizační výstupy s požadavkem maximálního možného společenského efektu.
2. Pro zajištění efektivnosti informačních systémů budovaných v různých rezortech docílit jejich interdisciplinární propojení s jednotnou lokalizací a v praktických
kartografických aplikacích zajistit uplatnění výsledků
pro řízení a další rozvoj národního hospodářství i pro
tvorbu životního prostředí. Při řešení vycházet důsledně z požadavků uživatelského okruhu.
3. Pro dosažení efektivnějších
výsledků v tématické
kartografii vybudovat základní jednotné mapové podklady. Usilovat o standardizaci
tématického obsahu
map a jeho vyjadřování v celostátní i mezinárodní
úrovni.
4. Využití kartogí'afických interpretací přírodních, ekonomických i sociálních jevů si vyžaduje rychlé zpracování vstupních dat a netradiční formy jejich výstupu. Přitom je třeba maximálně využívat výsledků
leteckého [příp. i družicového J sním kování a možností výstupů samočinných počítačfi a automatických
kreslicích strojů.
5. Efektivní využívání automatizace v kartografii si vyžaduje standardizaci automatizačních prostředků a jejiCh vzájemné propojení. Optimálním řešením by bylo
vybudování regionálních centralizovaných
pracovišť.
6. Postupující automatizace vytváří tlak na operativní
změnu organizace práce. Tento faktor se musí již nyní
odrazit v řízení ve vnitřních i vnějších vazbách kartografie, vycházejíc z jejího uplatnění v řídících procesech.
7. V oblasti kartografické výroby je třeba se trvale zaméřit na racionalizaci výrobního procesu a vytvářet
pro ni podmínky již v předvýrobních etapách.
8. Na podkladě kladného vyhodnocení panelové diskuse
účastníci doporučují, aby se na odborných akcích VTS
takováto forma diskuse nadále uskutečňovala.
K řešení problémů pořádat odborné semináře jako nejúčinnější formu výměny poznatků a zkušeností i odborného vzdělávání.
9. Účastníci konference považují za nezbytné dále prohlubovat spolupráci mezi jednotlivými rezorty v oblasti výzkumu, vývoje i praktické činnosti; současně
žádají rezortní orgány, aby umožnily svým pracovníki'J.mdalší rozšíření aktivní činnosti v rámci působnosti CSVTS jak v CSSR, tak i v mezinárodní úrovni.
10. Účastníci konference doporučují, aby V. celostátní
kartografická konference v roce 1978 se uskutečnila
ve Slovenské socialistické republice.
Podle bezprostředních dojmi'J.účastníki'J. lze přípravu
a pri'J.běh konference, její tématickou náplň i organizační zajištění pokládat za zdařilé. K získání komplexních materiálů pro zhodnocení přínosu konference provádí v současné době OS 1702-kartograf1e při ÚV CVTS-GK průzkum dotazníkovou
akcí u všech účastníki'J.
konference. I dosavadní předběžné výsledky tohoto prů-
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Ve dnech 16. až 19. června 1975 probíhalo v Helstnkách zasedání stálého výboru Mezinárodní fedeoo·ce zeměměřiči'J. [FIG J, který se scháJzíp!mvidelně jedenkrát
ročně v některé své členské zemi. Přítomni byli zástupci větš,iny členských státo. FIG.
Program :zJase'dání'byl nap'lněn jedna'k odborným jednáním a exkurzemi, jedJnak organizační problematikou
FIG. Vzhledem k blížící se konferenci
nejvyšších
evropských představitelů, USA a Kanady ,která
následOtVaIa za pět týdni'J., bylo pracovní a společenské
ovzduší Helsink
naplěno
vzájemným
porozuměním
a snahou o 'prohllorubení odborné spolupráce i vzájemného poznání delegáti'J..
Některé ze závai8nějšíoh odborných

poznatki'J.:

aj Účastníci byli se:zJnámeni s podmí'nkami územního
plánování ve Finsku, které má pro ochranu přírody
této severské 'země zvláštní význam. Z-ajímavé je, i8e
stejně jalm u nás jsou plně respektována celospolečenská hlediska se zmačným omezením indWiduálních či lokálních zájmi'J.. VýSledky krajinného plánOtVání byly dokumentovány na souboru dtapozit1vi'J.
z lokalit, kde došlo k plné realizaci záměri'J. urba'\11isti'J..
Organizační struktura plánovacích orgáni'J. je
do značné míry pa[lalelní s naší, :zJastřešení poskytuje Unie finských územně plánovacfoh společností.
b J Práce Městského zeměměřického
ústavu v Helsinkách (Helsingin
Kaupunki KiinteisovirastoJ.
Úřad
má 169 pracovníki'J., organiZlačně zař,azených oda odděl. obecných záleži'tostí (18], výpočetního odděl.
[17], polního měřického odděl. [72], katastrálního
odděl. [17J a do -kartografického odděl. [45J. K modernějšímu
přístrojovému
vybavení patří 1 Wlld
Di 10, 1 Geooimeter AGA12, 6 kapesních kalkutaček HP-45, 1 malý počítač Wanderer Logatronic,
5 radiopoiítek, 6 vrtacích souprav pro stabmzact, 10
dvouvteřinových a 10 minutOtVých teodoltti'J.. Produkovaná skutečně šil'okáškál'a
map je tvořena základní mapou 1:500, z ní odvozenou mapou 1:2000,
úřední mapou 1:4000 v ríizné kombinaci 6 prvki'J. náplně [po1ohopis, výškopl:s, popis, výplň budov, vody,
hranice],
dále uliční mapou 1:10000, generálkou
1:30000, mapou nivelačních Zlnaček '3 nadm. výšek
1:4000. pohledovou mapou 1:4000, pO'zemkovou mapou 1:500, mapou pozemiki'J. ve vlastnicůví města
1:10000, mapou využití území 1:20000. V rámci exkurze byli účastníci přítomni měření změn pro základní mapu 1:500 'Ir 'prostoru Jl:fuího přístavu pomocí dálkoměru AGA12. Interiérové vybavení ú/'oadu
pi'J.sobí dojmem maximá'1ní ekonomičnost! a využití
místa i lidí, při současné snaze o vytvoření co neJpříznivějších
pracov,ních podmÍlllek. Metody tvol'by
a údri8by map jsou voHmy co nejjednodušší, odpoví~al1cí požadovanému účelu (např. pi'ímé fotomecha-
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nlcké zmenšení 1:500 do 1:2000 bez kresebné tlpravy; 'pro teelhnickou mapu města se zaměřují p'Ouze
povIlchové znaky, vlastní prt'tběh vedení se přebírá
od správcfi. Všechny lomové body parcel jsou určeny
v souřadnicích, které jsou mimo jiné I náplní geometrických plánt't.
cl Společnost FINNMAP provádí celou řadu projektfi
vellroplošného mapování fotogrammetrickfmi
I g'eodetlckfmi metodami ve Finsku 'í v zahraničí. Zatím
bylo provedeno celkem 85 zakázek v 16 s,tátech
Evropy, Asie a Afriky. K největším patřilo mapování
nár. parku Serengettl 1:50000 v rozsahu 22 500 km2
v Tanzani!, p'rovedené v r. 1973-1975. Vybavení f,irmy je podi'ízeno l1čelovfm hledlskt'tm a zahrnuje
mimo iiné fotogrammetrické l>etadlo P'arten-Avla Vietor s letec'kou měřiclrou kamer,ou Wild RC 10, dále
AGA700 + Geodat, Wild A8 a B8 s re~lstI'ačním zařízením EK 22, stereo komparátor PSK, Zelss Topocar1, vyvolávací zařízení Du Pont Cronallth 42" atd
Snolečnost má 120-250 lidí. Jejími hlavními zákazníky j~ou městské správy a ostatní pr'ojekční orglanlzace.
dl Firma MAA JA VESI OY [SoU and Water 00) je
umístěna od tohoto rolku v nové budově, postavené
na nloše 500 m2. Zaměstnává cca 300 pI'acovníkfi, leiichž náplní Isou geodetické, kartografické.
vodohospodářské, geologické a sociálně ekonomické studle. Společnost spolupracuje S firmou Flnnmap, mimo Hné na mapovacích pracích v Tanzanll, provedenfch v rámci finské pomoci.
eJ Námořní rněřická lod' AIRISTO le lednou ze dvou
měřlckých lodí tohoto typu, umožňuj{cíeh vyhotovení vrstevnicovfch
map mořského dnapobřeŽIlích
vod Finska, které má 60 000 fjoIldO. Mapování má
velkf význam pro bezpečnost
námořní
dopravy.
Technické údale o lodi: dé'l'ka 30.7 m, šířlm 8,9 m,
ponor 3,0 m, motory 2 X290 HP, posádka 13 mužO,
rvchlost 8.5 uzlu při plavbě. 4.0 uzly při měření. Použitou metodou určení hloubek le ultrazvukové měření zařízením Slocum s plně automatizova'ným snímáním a registrací nlaměl'enfch hodnot z 40 vysílačO/snímačt't, umístěných
na 15 m dlouhých ramenech, upevněných výklopně na trupu lodi tak. že
měřené profHy lsou od s9be vzdálenv 1 m. Hloubky
Isou měřeny v 1m Intervalech a takto také registrovány na maglJ1etlckou pásku. Současní!! lsou výpisem
na dálnopisu reglstrovánv ťrdaje v S-10m vzdálenostech. Určení polohy lodi je prováděno pomocí systému Decca při současném grafickém znázornění na
zaolsovačl, kde se sleduj,e návaznost trasy lodi při
je1fm meandrování v zájmovém území, ,a'by nevznikla
orá7.dná místa. Vlastní vvhodnocení fe po zpracování T1dail'l.'počítačem prováděno na automfltlckém konl'dinátografu Kongsberg ve f'orrně digitálního modelu terénu rdna 1 s automatlzovaJnou Interpolací vrstevnic. Grafi~kýrn výstupem fe mapa 1:1000 s Intervalem vrstevnic 0,5 m, 1 m či 2 m.
Z projednávaných
organi'začních záležitostí většího
dosahu stojí zazmfnku
alespoň ve stručném přehledu
následujíd:
1. TRko nový členský stát bylo přijato Rumunsko. čímž
FW dosáhla 47 členskfeh organizací z 42 státt't.
2. Byl potvrzen mletý cyklus konání kongrest't FW.
Termínová kolize s fotogrammetric,kýml 'akartograflckýml
kongresy
je řešena vzáiemnou
dohodou
o t,ermínech a místeoh jejloh konání.
3. ~asedání stálého vý'boru 1976 FIG s,e koná v srpnu
1976 v Ibadanu rNIgérlel. Bude spojeno s odbornou
náplní, věnnvanou evidenci pozemkO v afrlC'kých
státech a především výchově místních reměměřičskfeh 'Odborníkt't.
4. XV. kongres FW se koná ve Stockholmu ve dnech
6.-14. června 1977. Tematické zaměření kongresu je
stanoveno na ,.Příspěvek s;:eodetO k plánovitému využívání zemských zdrojt't".
5. K XV. kongresu sleznovu
organizuje soutěž mladfch geodetfi do 35 let. Vítěz kromě peněžlté odměnv má možnost přednést SVOJIprácI před kongresovým f61'em.

6. Sté vfročí existence FIG bude oslaveno v roce 1978
'při příležitosti zasedání stálého vfboru FIG v Paříži. Od,bornf pl'ogram tohoto zasedání bude orientován na I1zemní pláno'liání a pl'oblematlku evidence
zemědělské a nezeměděIské pfidy v evropskfch státech. Pro přípravu vfstavy k 100. vfročí FIG žádlají
pořadat'elé zapfijčení dostupnfch pí~nfch
I obrazových dokumentt't.
7. ČSSR byla vyzvána k zajištění zasedání stálého vfboru FIG v roce 1979 a souběžně s tím k organi7Jaci
Mezinárodní geodetické konference. V této spojitosti
byly v21pomenuty bohaté kulturní a odborné tradice
našeho 'státu, kt,erf je členem ve FIG od roku 19271
Účast československého zástupce na pravidelnfch za·
sedáních FIG umožňuje soustavně sledovat světové
trendy vfl,noje geodézle '1l návazných věd a naopak informovat -o úspěších česlmslovenské geodézle a kartografie. K tomuto obecnému cíli přispělo také zasedání
stálého výboru FIG v Helsinkách.
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Ing. Mtlan

Klžme~,

Geod~zte,n. p., Brno

Svazácká ěinnost budoucích zaměměfiěO
na ČVUT

Fakultní organizace SSM na fakultě stavební ČVUT
byla založena v červnu 1970. Od té doby prodělala řadu
změn ve své struktuře, přičemž každfm rokem zaznamenává vyšší počet členO. Nejvyšším orgánem je fakultní
vfbor SSM a dalším článkem směrové vfbory. Nás samozřejmě zajímá svazácká práce budoucích zeměměl'lčfi,
studentt't směru geodézle a kartografie. Zde pracuje směrovf vfbor řídící činnost pěti základních (ročníkovfch)
organizací. Svazáci směru geodézle a kartografie se ale
zúčastňují a spolupracují i na akcích fakultníhO vfboru:
na vysokoškolkých
vědeckoodbornfch
konferencích,
na sportovních turnajích připravených k 17. listopadu
a k rektorskému dnu, na hromadnfch
návštěvách kulturních akcí a na zajišťování programO ve dvou stavařskfch společenskfch klubech. Letos poprvé otázku letní
aktivity pro geodety řešil směrovf vfbor a tak mohli někteří studenti sm1'!ruG pracovat ve svém oboru. Celkově
letní aktivity se zúčastnllo 79 brlgádníkfi z prvního a 84
z druhého ročníku. Všichni studenti v prt'tběhu brigády
soutěžlll o titul nejlepšího pracovníka a vedoucí skupin
pak o nejlepšího četaře. Z dalších akcí jmenujme ty, které připravuje samostatně směrovf vfbor. Z velké části
se na nich podílí zahraniční komise, která už připravila
pro studenty několik tematickfch zájezdO většinou spojenfch s odbornou exkurzí: zájezd do MLR. kde studenti
navštívlll závod MOM, zájezd na jarní Lipskf veletrh
a na domácf MBV 75. V uplynulém roce proběhla velmi
úspěšně ve směrových svazáckfch skupinách politickovf chovná školení. V ročnících se také uspořádaly sportovní a kulturní akce například v rámci odborné praxe ve
Starém Městě. Zde se koná tradičně atraktivní "vfšplh"
na Krallcký Sněžník, kde jenom letos přes čtvřlcet "vvsokohorskfch" turistO zhlédlo sVítání nebo fotografická
soutěž s tématem "školní praxe". Svazácká práce vvsokoškolákt't není jednoduchá. Někteří studenti vfkonně sportují, většina jich má zcela rozdílné zállbv, většina jich
odjíždí na dny volna z Prahy domt't a tak bv se mohlo
pokračovat. Hlavní cíl je však úspěšné studium. Přesto
skoro ve všech rocníkových plánech činnosti na tento
rok JSOUuvedeny brigády. Z vftěžku těchto brigád sl letos svazáci financují své akce.
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TOPFER, F.: Kartographische Generalisierung. Gotha/
Leipzig, VEB Bermann Baack Geographisch-Kartographische Anstalt, 1974. 336 S., 62 tab., 110 obr., formát
165 X 240 mm, cena váz. 28,-M
Správné provedení kartografické
generalizace významně rozhoduje o tom, zda vytvářený mapový obraz vyjádří
objektivně a pro daný účel vhodně vše to ze zobrazované
skutečnosti, co je žádoucí a také únosné zobrazit při
zachování přehlednosti mapy. S růstem nároků na kvalitu mapového zobrazení je třeba zakládat kartografickou generalizaci
stále více na vědeckých principech
a tedy hledat cesty k uplatnění co nejexaktnějších,
nejobjektivnějších metod. Tyto požadavky splňují mj. matematické formulace procesu kartografické
generalizace,
které jsou navíc nutnou
podmínkou
pro postupné
uplatňováni
automatizace
v tvorbě map. Zmíněnými
aspekty se řídil Dr. Ing. habil. Friedrich Tllpfer z Technické university v Drážďanech při stanovení obsahu
a koncepce své knihy, v níž ztvárnil poznatky z kartografické literatury a své vlastní výsledky vědecké práce.
Autor probirá v pěti kapitolách knihy postupně matematické základy tvorby map a jmenovitě kartografické
generalizace,
matematicko-statistickou
analýzu
zobrazovaných
údajll, redakční přípravu kartografické
generalizace, metody kartografické generalizace, vybrané
příklady generalizace.
Šestou, poslední kapitolu tvoří
dodatek s obrazovými tabulkami a s pomocnými tabulkami. Uvedeme nyní ve stručném přehledu obsah jednotlivých kapitol.
1. Matematické základy tvorby map a generalizace.
Nejprve je definováno měřítko mapy a je provedena rozvaha o souvislostech zobrazovací schopnosti mapy s jejím
měřítkem. Dále je podrobně a v různých modifikacích
i uplatněních probrán autorův "Wurzelgesetz", vyjadřující formou matematických
vzorců závislosti generalizace na měřítku mapy. Východiskem je poznatek, že při gfJneralizaci závisí mnohé na druhé odmocnině měřítkového
čísla resp. na poměru druhých odmocnin měřítkových
čísel podkladové a generalizované
mapy. Regulativem
respektujícím
různé situace při uplatnění
zmíněného
vztahu je konstanta zaváděná do vzorce hodnotou stanovovanou individuelně tomu kterému řešenému úkolu.
Z této základní podstaty je odmocninový zákon rozvinut pro charakteristická
uplatnění kartografické generalizace a dále pak až do zobecněných tvarů příslušných
vzorců, respektujících další spolupůsobící okolnosti, jako
jsou specifika zobrazovaného
geografického
prostředí,
účelu mapy a d. Kapitola pak pokračuje výkladem k zachování poměru ploch při generali'Zaci, podrobným rozborem otázky tzv. grafického zatížení mapy a konečně
určovánim velikosti kartografického
vyjádření v závislosti na zobrazované hodnotě. Popsaná kapitola je výsledkem vědecké práce autora knihy.
2. Matematicko-statistická
analýza zobrazovaných údajů. Zde jsou podány výklady ke zjištění a posouzení
středních hodnot z náhodného výběru, ke zjištění a zkouškám distribučních funkcí, k použití exponenciálního rozdělení pro říční sítě, k získání velikostních stupnic, ke
geograficko-kartografické
typizaci a ke zkouškám závislostí.
3. Redakční příprava kartografické
generalizace.
V této kapitole jsou nejprve probrány věcné 'Základy
pro rozpracování generalizace (účel mapy, rozbor zobrazovaných skutečností, zobrazovací prostředky, podkladový materiál),
dále cíle generalizace,
redakčni zásady
generalizace, zpracování směrnic pro generalizaci.
4. Metody kartografické
generalizace. Autor osobitým
způsobem upravuje
a do podrobností
rozvádí výčet
a charakteristiky
metod generalizace. Uvádí je v pořadí:
metody výběru, metody zevšeobecnění tvarů, sdružování,
general1zace
kvalitativních
znaků, vytlačování
okolní
kresby mapovými značkami, 'Zásady provádění generalizace.
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5. Vybrané příklady generalizace. Jsou uvedeny a zevrubně rozebrány a komentovány: generalizace vodnich
toků, generalizace plošných objektů a jevů, general1zace
kontinui zejména s použitim izočar, generalizace
soustav objektů (silničních sítí, sídel zobrazených půdorysem a d.).
6. Příloha obsahuje množství pečlivě vybraných a zpracovaných obrazových tabulek doprovázejících velmi instruktivně výklady obsažené v knize. Doplněny jsou též
některé výpočetní tabulky.
.
Seznam l1teratury obsahuje 111 titulů, z toho 13 autorových, a tak užitečně upozorňuje na 'Zdroje studia dané
problematiky. Následuje ještě věcný rejstřík.
Recenzovaná kniha je cenným přínosem v kartografické literatuře. V celkovém zhodnocení je třeba zejména
vyzdvihnout soustavnou a cílevědomou koncepci při výkladu možností uplatnění exaktních metod v kartografické generalizaci
a důkladný rozbor v té souvislosti vysvětlovaných stránek generalizace. V tom smyslu je kniha krokem vpřed, i když citovaný autorův odmocninový zákon byl nejednou polemizován na konferencích
kartografů.
Publ1kace je reálnou hodnotou, kterou je
třeba při rozvíjení vědeckovýzkumné práce v kartografické generalizaci dobře využívat. Studium knihy Dr. mpfera lze proto zájemcům o důkladné proniknutí do problematiky
kartografické
generalizace
plně doporučit.
Prof. Ing. Dr. ,. Kovařík,

CSc.,

CVUT

NĚMEČEK, J. a kol.: Pozemkové úpravy (skriptá, str. 300,
obr. 118, tab. 43, cena 24 Kčs, vydavatel CVUT Praha
1975)
Skriptá, ako kolektívne dielo autorov doc. InK. J. N ěmeč k a, Ing. VI. S v o bod u, Ing. F r. S v e h I u
a Ing. M. Vaň o u s a, sú určené pre poslucháčov vyšších ročníkov odboru geodézie a kartografie
stavebnej
fakulty. ZaoberaJú sa problematikou
komplexnej organizácie podneho fondu, racionálnym využívaním, ochranou a zúrodňovaním pody, ako aj zušfachtovaním
polnohospodárskej
krajiny. Tematika skrípt je metodicky
usporiadaná do 14 kapitol.
Úvodné kapitoly skrípt sú venované vývoj u pOdneho
fondu v ČSSR, vývoj u pozemkových úprav v českých
zemiach a na Slovensku, pozemkovým reformám, ako
aj pozemkovým úpravám v zahraničí, zvlášť v socialistických štátoch.
Prevažná čast skrípt je vyhradená problematike súhrnných (komplexných)
projektov
pozemkových
úprav,
ktoré sa spracovávajú pre polnohospodárske
podniky
s ústálenou pod no u držbou.
Jedna z najobsiahlejších
(57 strán) je 5. kapitola.
Zaoberá
sa
projektovaním
a výstavbou
palných
ciest. Okrem rozdelenia pozemných a účelových komunikácií autori v nej venujú velkú pozornosť roznym
druhom spevňovania porných ciest, progresívnym technol6giám pri výstavbe nových, rekonštrukciách
a údržbe
jestvujúcich palných ciest, ako aj zostavovaniu vlastného projektu a projektovej dokumentácie palných ciest.
Zvlášť starostlivo je spracovaná časť, týkajúca sa dimenzovania vozoviek a to v závislosti na únosnosti a charaktere podložia. Táto kapitola dáva dostatočný obraz
o sposoboch projektovania
a výstavby palných ciest.
6. a 7. kapitola sa zaoberá vodohospodárskymi
a podoochrannými opatreniami, najma smerovými líniovými
stavbami, ktoré v značnej miere ovplyvňujú organizáciu
pOdneho fondu.
Osobitná pozornosť je venovaná pozemkovým úpravám
v špecifických podmienkach
(kap. 8), štúdiu pozemkových úprav v intraviláne (kap. 9) a vplyvu pozemkových
úprav na životné prostredie
(kap. 10). Zvlášť zaradenie kap. č. 10 (životné prostredie a ochrana prírody
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věnován
pi'íkIadům
p11aJl:tické aplíkaoe
fotogrammetrie.
Autoři učebnice rozdělili l'ozsáhlou látiku do 12 kapitol, v rámci kterých ji zpracovaH velmi pr'ehledným,
uceleným a výstižným způsobem.
11. kapitola
zaoberá sa technickým a ekonomickým
V úvodu je charaJl:te11izována podstata
a Ú'koly fotohodnotením
projektov pozemkových úprav, metodikou
grammetrie a prořez vývojem této metody.
hodnotenia jednotlivých
opatrení, zisťovaním závislostí
Druhá
kapitola
popIsuje základy
fotogremmetrické
medzi hlavnými
kritériami
a faktormi
pozemkových
metody. V rámci popl:siU pTlincipů geometrického
zobraúprav. Ekonomický dosah realizácie pozemkových úprav
zení jsou IDlapř. uvedeny základní pojmy centrální Pl'Oprejaví sa jednak vo zvýšení hrubej produkcie rastlinjoekce, jsou definovány prvky V'nitřní a vnější ordentace
nej výroby, jednak v znížení vlastných nákladov a vo
a vy tipovány druhy měřických snímků. Pro odvození
zvýšení produktivity práce. Z dovodov posúdenia efekmatematických
vztahů mezi obrazovým a předmětovým
tívnosti navrhovaných
opatrení a technických
zásahov
prostorem je vhodně využito matic.
do podneho fondu, v budúcnosti všetky projekty pozemV části pojednáv,a'jící o optickém zobrazení jsou uvekových úprav musia sa vyhodnocovať ako po technickej,
deny kvaIltativní znaky objektivů s výstižnými obráztak aj po ekonomickej stránke.
ky vlivů různých optických vad a popsány nejužívanějVýznamné miesto v skriptách zaberajú aj kapitoly 12
ší fotog'l'ammetrioké
obj,aktivy. Stručně jsou popsány
a 13 [projektová a rozpočtová dokumentácia a oceňovai laboratorní
polSl1:upy kaHbrace le>teckých měřických
nie projektových prác), pretože týmto otázkam v doteraz
komor.
vydaných publikáciách bola venovaná malá pozornosť.
V části o fotogl'afickém zobraz8llllÍ je kromě popisu
fotografických
materiálů
a charakteristik
fotograficPosledná [14. kapitola) je vyhradená najdaležitejším
kých vrstev popsáno i laboratorní
zpracQlVání fatomazákonným opatreniam, dotýkajúcich sa problematiky poteriálů včetně využití elektronické
kopírky ELCOP [fy
zemkových úprav.
VEB C. ZeÍiSs Jena) a definovány vlastnostli. některých
V z á v e r e skrípt je uvedená literatúra, smernice, mesnímkových materiálů, vhodných pro pozemní i lete::todické pokyny, zákonné opatrenia, odporúčané normy,
'kou fotogrammetrti.
ako aj zoznam tabuliek a obrázkov.
Třetí kapitola
shrnujoe pozDlatky o prostorovém viděSkriptá po obsahovej a metodickej stránke v ucelenom
ní, stereoskopickém
pozorování obrazů 'a stereos,kopicpodaní obsahujú všetko to, čo odborník z pozemkových
kém měření. Popisuje pomůcky k po:wrování ste'rooúprav potrebuje. Jedine hlbšie mohla byť spracovaná
dvojic, postupy
s využitím
a'llaglYfů, polaTizaaních
problematika
vlastnej organizácie podneho fondu [debrýlí i synchrOO1iIllch clonek. Škoda, že kapitola není
limitácia kultúr a projektovanie podnych celkov z hladoplněna vyobI'azením dvojic obrazů, umožňujících přídiska velkosti, tvaru, prístupnosti, polohového umiestnemé stereoskopické
pozorování popisovaných jevů.
nia v teréne a pod.).
Ve čtvrté kapitole
se autoi'i zabývají problematikou
pozemní fotogrammetrie.
JSou 'popsány přístroje p,l'O poTextová časť skript je doplnená
vhodne volenými
řízení
pozemních
fotog,rammetl'ických
snímků (fotoobrázkami, tlačivami, graf mi a tabulkami.
teodolity a stereokomory)
a postupy pro určení prvkfi
Pre svoju komplexnosť, prehladnosť a praktické zajejich vnitřní orientace. Mezi postupy používané v pomeranie, možno skriptá odporučiť na štúdium nielen
zemní fotoglI'ammetrii je zařazeno grafické protínání,
poslucháčom odboru geodézie a kartografie, ale aj propřípady stereofotogrammetrie
a postupy využívající čajektantom
pracujúcim
v oblasti pozemkových
úprav,
sové zákl1adny. Je zde dále rozvInuta teorie chyb doochrany a zúrodnenia pody.
plněná prokticlwu tabull{jou, shrnující vliv všech diruhů
chyb na vyhodnocení stereofotoglI'ammetrických
pozemDoc. Ing. I. Rybársky, CSc.
ních snímků. Poslední část ka!pltoly je věnována vyKatedra mapovania a po zem. úprav
hodnocování pozemrnch snímků na stereo komparátorech
SvF SVŠT Bratislava
i analogových
stereofotogrammetrických
vyhodnocovacích přIstro jíc'h.
Pátá kapitola
se věnuje pO'řízení leteckého snímku.
Kromě měřických lIadových a speciálních leteckých komor popisuje pomooné přístroje
pro letecké snímkování [regulátory překrytu, zařízení pro určování výšky
letu i složek sklonlU osy záběru apod.). Popisuje i leBUCHHOLTZ-ROGER: Photogrammetrie. Učebnice fotadla pro letecké měi\ické snímkování. Zabývá se po,togrammetrie pro studující geodézie a kaI"tografie na vystupy kalibra,ce leteokých měřických
komor a plánosokých školách. Vydavatel: VEB Verlag flir Bauwesen,
váním i vlastním provedením 's'llÍmkového letu.
Berlín, NDR, 1973, 416 stran, 245 X 170 milimetrů.
V šesté kapitole je pojednáno o překreslování
jednotlivých snímků. J'sou uvedeny matematické i geometricKnHta je přepracovaným
vydáním známé_o uče~~~
ké zákhady překreslování. Je popsán grafický a optickofotogrammetrie
prof. Buchholtre, kterou auton rozslnh
-mechanický způsob překreslení
snímku. Kromě vlasto nejmod'ernější pomratky oboru. Byl modernizován zeních postupů překreslení,
včetně postupu překreslení
jména matematický
aparát, jaIro základ podJSltatně rozpo vrstvách., jsou zde shrnuty i technické parametry
šířených pasáží o nume,riC'kéa
analytické
fotogrampřekreslovačů.
JSou blíže dennovány pojmy překreslemetrii. Byl také vyjádřen obecný rozvojový trend metody, cha'rakterizovaný
vzájemnými vztahy mezi flQ~O- ný snímek, fotoplán, fotomapa a ortofotomapa. Autoři
se zde zmiňují i o možnosti zpl'acování a využití ster'oogrammetrickým
měřením a e,lekt'l'Onickým zpra,covámm
ortofotosnímků.
dat. Učebnice byla dop,lněna i o problematiku interp,reSedmá kapitola,
jedna z nejobsáhlejších,
po,pisuje
tace leteckých snímků.
stereoskopické
vyhodnocování
snímkových dvojic. PřiPo úvodu, obsahujícím
zeJmena krátký nástin hlavbližuje principy a možnosti ste'reoskopického vyhJodnoních směrorolZvoje
metody, je pojednáno o geometrICcování. Popisuje vyhodnocovací
přístroje včetně hlavkých, optických a fotografických
záklladech fot?g~amních zásad práoe s nimi. Všímá sl stereo- i monokommetrie. Postupy pozemní a letecké fotogrammetrr6 JSou
parátorů,
alDlalogových stereofotogra:mmetrických
vyvhodně do,plněny popisem pNsJušného
inst.rumentaria.
hJndinocov,ac,ích přístrojů
s optickou,
mechanickou
a
Velký praktický
význam mají zejména přehlediné taopticko-mechanickou
projekcí 1 přístrojů pracujících na
bulky sl1r:nující technické
paTametry všech ználrnýcl1
principu přetvořenéhJo svazku paprsků. Popisuje i anafotogrammetrických
přístrojů, od leteckých měřických
lytické vyhodnocoV'ací přístl'o}e, např. italský typ AP!C
komor fototeodolitů a ste'reokomor, piles překreslor(rače
a další. Zabývá se principy konstrukce a vyhodnocení
a ko~parátory
až po univerz,áLní vyhodnocovací
přína diferenciálních
př,eklNlslovačíoh. SamoSJtatná část
stroje a diferenciální
překreslovače.
Dostatek Inísta je
kap'1toly je věnována registračním zařízením s poznámvo vzťahu k pozemkovým
nosť je velkým prínosom
úpravy v budúcnosti musia
biotechnického
pretvárania
časťou organizovanej tvorby

úpravám) pre svoju aktuálskrípt, pretože
pozemkové
sa stať doležitým nástrojom
krajinného
priestoru a súa ochrany vidieckej krajiny.
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kam i o počftačích
a automatickém
koordlnátografu
Kartimat III fy VEB C. Zeiss Jena. Dále sl všímá některých typCl bodový oh přenašečCl, které jsou využívány
při metodách aerotrialIlgulace a 'přtbli~uje problematiku
automatizace vyhodnocovacLho procesu. Závěr kapitoly
je věnován testování analogových vyhiodnocovacích přístrojCl a ster·eokomparátord.
V osm~ kapitole
jsou uvedeny principy orientace
snímkových dvoj1ic 'Ve stereofotog.rammetrtckých
vyhodnocovaCích přístrojích. Nejprve jsou odvozeny matematické vztahy pro změnu modelových souřadnic vlivem
transl'ace a mtace paprskových trsCl podél osy -y- (podélný sklon ~l, osy -x- (příčný sklon (,Ul a podél osy
-z- (stočení xl. Potom jsou popsány postupy relativní
orientace
snímkQlVé dvoj'ice. JSou uváděny principy
opticko-mechanickéhoa
numerického zpClsobu provádění
relativní orientace pl'O území s velkými výškovými rozdily a relatWní orientace šikmých 'a konvergentních
snímkCl. Obdobně jsou popsány principy provádění absolutní orientace snímkového modelu. V závěrečné části
kapitoJy se autoři7Jabývají přesností provedení zejména
relativní orien1lace, pfisobernm zbyt~ových chyb relativní orientace na snímkový model a existencí tzv. nebezpečných teréIllních ploch.
Devátá kapitola
se soustřeďuje na určQlVání vlicovacích bodCi pro leteckou fotogrammetrii.
Definuje potřebný poč,et, I10zmístění a přesnorst vlícovací,ch bodCi,
zpClsoby jejich identifikace na snímku i v te['enu včetně geodetických metod určení jejich 'souřadnic a výšek. Podstatná
část kapitoly je věnována fotogoommetrickým metodám určení vlícovacích bodCi, od radiální trialIlguJace až po aerotrira;ngulaci, a to metodou
postupného připojování modelfi i metodou nezávislých
modelCl. JSou uvedeny zákl1ady teorie chyb řadové ae1'Otrtangulace a postupy vYlnvnání aerotri'angulace
řadové i blokové.
Desátá kapitola
je věnována
arualytické fotogrammetrU. JSOUpopsány postupy analytické fotogrammetrie
spočívající ve využití podmúnek 'kolineace i prtncrpO
romplementar1ty.
V závěru jsou uvedeny postupy analytické
aerotriangulace
podle Schutta, z nezá'V'iSllých
modelO i blokové analytické
aerotrianguJace
podle
Schmidta.
V ;edenácté kapitole jsou popsány postupy využití fotogrammetrie.
Jalko příklad aplikace jednosnímkové fotogl181mmetrie je uv,edeno 7Jobrazení rovinných a lini'O'vivitých objektů a zaměřování příčných i podélných 'profi10. Pro dvousnímkovou fotogrammetrll jsou uvedeny příklady využití normálních
a konvergentních
snímkO
i snímků s časovou základnou. Nekonvenční fotogrammetrické postupy jsou popsány na příkladech využití
rentgenQlVých snímkO. Ka'pltola obsahuje i informaci
o holografi1.
Poslední dvanáctá kapitola si všímá interpretace leteckých snímkO. PřibHžuje pojem interpretace, její principy,
techniku i pracovru postupy. Sta'novuje i parametry pro
pořízení snímkO schopnýcíh interpretace.
Uvádí některá
řešení interpretačních
úloh, rna,př. v lesnictví, geologii,
zemědělství a hydrologU. Užitečnou pomClokou jsou zejména uvedené přehledné tabulky možností a metod
efektivní interpretace.
Závěr kapitoly je věnován novým aspektOm Interpretace vzdušných informací, např.
družicových
smmkO i ostatních
netopografických
rnformací z orbitálních
stanic. Pozornost je věno~ána
i automatizaci procesu interpretrace a vzájemnému vztahu fotointerpretace
a follogrammetrie.
V závěru učebnice je uveden přehled literatury a rejstřík odborných výrazi'1.
.
Učebnice je po obsabové i metodické stránce velml
zdařilá. Knihu je možno označit za solidní základ pro
uplatnění fotogrammetrie
v nejrOznějších oborech praxe. Obsahuje ve stručném, ale uceleném přehledu všechr
no, co mOže potřebovat odborník při aplikaci fotogrammetrických metod. Dává souhrnný pohled na souč'asný
stav rozvo'je metody. Po vyda~atelské stránce má učebnice dobl1OUúpravu i tisk a vhodné grafické uspořádání. Učebnici lze právem zařadit mezi velmi dobré
publikace v tomto oboru a doporučit ji 'k prostudován!
i našim odborn!kl'1m.
Ing.

Mtroslav

Roule, CSc.,
COGK, Praha

1976/87

Předseda KV ČVTS- Společnosti geodézie a kartografie
pro Východočeský kraj Ing. Dr. Miroslav Bajtalon se
narodil 21. března 1916 v Týništi n. Orlicí. Vystudoval
v Brně, král1:kou dobu působil jako asistent u prof. Kladiva, ve válečných letech jako měřič na Správě lesCl
v Týništi a ve stavební praxi. Po válce pracoval na KNV
v Hradci Králové a od r. 1962 v resortu, v nejrůznějších
vyšších funkcích, na OÚGK v Brně, a od r. 1972 na KGKS
pro Východočeský kraj.
Jeho veřejná činnost je bohatá jak v komisích lidové
správy, tak v odborech a zejména v CVTS, kde již dlouhou dobu pOsobí jako předseda KV. Za tuto činnost byl
vyznamenán odznakem 2. a 1. stupně. Jubilantovi přejeme ještě mnoho dalších let činorodé práce.
Redakční rada

Odhalení pamětní desky vynikajícímu
českému geodetu a kartografu, profesoru
Dr. Karlu Kořistkovi
Narodil se 7. února 1825 v Březové nad Svitavou. Po
studiích a době asistenství přichází v roce 1849 na nově
zřízenou techniku v Brně, kde se stává průkopníkem
přesných měřických a mapovacích metod. V roce 1851
odchází na pražskou techniku, kde působí až do roku
1892. Byl předním organizátorem českých vysokých škol.
Jeho geodetické a kartografické práce dokumentují i národnostní, kulturní a vědeckou sounáležitost a spolupráci českých zemí a Slovenska. Zemřel v Praze 19. 1. 1906.
Jeho rodná obec uctí vynikajícího českého geodeta
a kartografa tím, že dne 21. května 1976 ve 13 hodin bude
zahájeno sympozium, na kterém budou předneseny následující přednášky;
Dr. Ctibor Votrubec - Kořistka, jeho život a dílo
V. Horák - Dobové pozadí díla a života Karla Kořistky
Dr. V. Novák - Kořistka a mapová tvorba
Dr. O. Kudrnovská Obraz krajiny v Kořistkově
díle
Dr. O. Jeřábek, CSc. - Činnost prof. Kořistky na vysokých školách
Dr. A. Glltze - Práce prof. Kořistky v geografii, zemědělství a lesnictví
V 17 hod. 30 min. bude otevřena výstavka prof. Kořistky, jeho život a dílo spojené s odborným výkladem
s. Ing. Dr. V. Nováka a Dr. V. Smotlachy.
Ve 20 hodin bude v kině Březová nad Svitavou "Večer
zeměpisných a cestopisných filmů pro širší veřejnost".
Dne 22. 5. 1976 v 10 hod. 30 min. bude odhalena pamětní deska na Kořistkově rodném domě. Slavnostní akt
odhalení provede zástupce OV KSČ.
Budou následovat
projevy zástupců OV KSČ, ONV,
ČťJGK, Geograf. ústavu ČSAV, ČVUT, Vys. školy technické v Brně, Voj. zeměpisného ústavu v Praze, České společnosti zeměpisné, ČSVTS - ÚV - společnosti geodézie
a kartografie. Přednášku "Život a dílo, význam vědecké
práce prof. K. KOřistky", přednese s. Ing. Dr. V. Novák.
Od 13-15 hodin bude exkurze okolím Březové nad
Svitavou, prohlídka města a prameniště brněnského vodovodu.
V 19 hodin bude uspořádána veselice.
Věříme, že naše geodetická a kartografická veřejnost
nezapomene na našeho významného geodeta a kartografa a v hojném počtu se akce zúčastnI.
Ing. Dr. Miroslav Ba;talon,
KGKS, Pardubice
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VÚGTK 27272

ARNAUTOV, G. P.-CIK,

I. D.-KALIŠ, E. N. aj.

Rezul'taty izmerenija absolutnogo znafenija uskorenija
sily tjalesti. (Výsledky měření absolutní hodnoty tíhového zrychlení.)

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze

.B

Izv. AN SSSR, Fiz. ZemH, 1974,
lit. 2.

Č.

8 s. 74-75
"

2 tab.

,

Jsou uvedeny výsledky měření absolutní hodnoty tíhového zrychlení, provedeného v Novosibirsku v obdob!
květen 1972 až i'íjen 1973. Měření bylo provedeno metodou volného pádu. Určení dráhy bylo prováděno
interferometricky Michelsonovým inteferometrem s He-Ne laserem. Jakio časového etalonu bylo použito ki'emenného generátoru
se stabi1i~ou I1f/f < 5 . 10..9 za
24 hod. Celkový čas volného pádu hl"anolu byl asi 0,5 s.
což odpovtdá dráze pi'ibmně 1,25 m. Jsou uvedeny výsledky měření a vzorce pro výpočet op1'l8V.Celkový
prťlměr je chalI'akterizován střední chybou ± 0,006 mGal.

PRAHA

d1

528.38:513=82
528:681.3.01=30
VÚGTK38115
GOPPEL,W.
Datenbank, Methodenbank und Datenverbundsystem als
Elemente eines Informationssystems
liir das Vermessungswesen. (Banka dat a metod a systém spojování
dat jako prvků informačního systému pro zeměměřiče.)
Bayer, Akad. der Wiss., Reihe C,Č. 202, Mtinchen 1974,
95 s., 18 obr., lit. 163.
Společnost shromažďuje a využívá pro realizaci svých
úkolťl stále většího mnomtví informací ze všech oblastí lidského ži'Votlli.Tyto informace jsou doposud vyuUvány jen omezeně, protože jejich zp'oocování a shromažďování není koordinováno. Zeměllllěi"ictví nabývá
v dnešním dění s ohledem na vzrťlstající význam plánování a přetváření přírody stále většího významu. Je
nutno vybudov& dokonalý informační systém pro zeměměřictví. Práce se zabývá nutnými prvky a koncepcí
informačního systému.
Ra

528.024.1:629.113=82

VÚGTK 15937

MEŠCERSKIJ,I. N.
O motori2nvanuom
laca.)
Geod. i Kartogr.
3 obr., lit. 5.

nivelirovanii.
(Moskva),

(Motorizovaná

50, 1974,

Č.

II!1va-

9, s. 68-71,

Od roku 1962 se :lJačal v NDR používat pro technickou, o tři roky později i pro přesnou a velmi přesnou
nivelaci nový zpťlsob - takzvaná motorizovaná nivelace. Je velice ekonomická, zvyšuje pI'odukHVitu práce, je snadno pQlužlitelná v rovinatých oblastech i na
lJrasách s hustou automobilovou dopravou, Nedostatkem jsou systematické chyby a obtíže s dodržováním
stejných vzdáleností od stroje.
Ra

SIL'VANSKIJ, A. V.
Ob opredelenii koefficijenta relrakcii v seti trianguljacii po materialam geodezifeskogo nivelirovanija. (Určení refl'akčního koefioientu v trigonometrické síti z matel'iá1l1 geodeti-cké nivelace.)
Geod. i Kartogr.
1 tab.

(Moskva),

50, 1974, č. 9, s. 18-20,

VÚGTK15937

JEŠUTKIN N. V. a kol.
Geometriěeskoje nivelirovanije v naklonnoj ploskosti.
(Geometr-ická nivelace v nakloněné rovině.)
Geod. i Kal'togr. (Moskva), 50, 1974, č. 9, s. 21-24,
2 obr.
Auto'i'i navr-hují způsoh geometrické nivelace založený
na geometl"1ckých zákonech, při němž se nemusí používat libel. Uvádějí p1racovní vzo'rce a příklad experimentálního určení k6ty bodu uvedeným zpťlsobem.
R1B.

528.024.4=30
BAHNERT, G.
Trigonometrisches
lace.)
Vermessungstechnik,
1 tab., lit. 3.

VÚGTK 11200
Nivellement.

(Trigonometrická

22, 1974, č. 8, s. 302-305,

Dive3 obr.,

Srovnání
trigonometrické
nivelace
s geometrickou
s 'llvedením předností a nevýhod. Metody určování vzdáleností pi'i tl"1gonometrické nivelaci. Vliv ['afrakce a zaki"ivení Země na přesnost trigonometrického
měření
výšek a příslušné korekce; možnost vyloučení chyb
z r-efl'!akce vhodným uspořádáním měi'ického postupu.
Urychlení měření při použití trigonometrického
měření výšek ob stano,visko.
Šk
528.38.024.4= 82
MENUCHOV,I. I.

VÚGTK15 937

Iz opyta trigonometrifeskogo
nivelirOlVanija zimoj. (TIr!gonometrická nivel'ace v zimě.)
Geod. i Kartogr. (Moskva), 50, 1974, č. 9, s. 20-21.
Na podklad~ výsledkťl trigonometrické
nive,lace prováděné v Zimě v r-ťlzných fyzickogeogr-afických podmínkách dochází autor k závěru, že lze v této ['oční
době zaměnit geomet!rickou nivel'aci III. a IV řádu za
tr:,igonometl"1ckou, aniž by se nějak podst'atně zhoršila
p:resnost určených převýš'ení při odpovídající přesnost! naměřených délek, zenitových vzdáleností či výšek
značek a přístI'oje.
Ra

528.4:912.43(084.3-11) (133) (083.438) =30 VlOGTK37190
ENTWURF

Autor navrhuje zpťlsob určení refrakčního koeficientu
pro každý bod trigonometrické, sItě na základě dat
geodetické nivelace, který je daleko jedno.duŠŠí než
výpočet refrakčních koeficientů podle metody nejmenších čtvercťl. Uvádí konkrétní příklad použití uvedené
metody.
Ra

1976/88

Entwurf von den technischen Grundvorsehriften
Uber
Herstellung der Grundkarte des Landes. (Návrh technických pi'edpisťl pro tvorbu základní mapy.)
Ref. z: Konf. o tvorbě map vel. měř., Bud1B.pest1973.
24 s., 4 tab. SoUb. text v ruš.
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Návrh byl vypracován polskou geodetickou slu!bou za
účelem sjednocení měřltka, obsahu, přesnosU, mapových ZIlaček a tvorby map velktch měi'ftek. Základní
mapa je technicko-hospodářská
mapa, která 510\&í
k n1zným dokumentačním Qčelťim oB. jako kartografickt
podklad k zhotovování t1čeloytch technických map.
Soul'adnlcový systém a projekce je národní, výškoyt
systém baltský. Měřitko mapy je od 1: 1000 do 1: 5000
podle hus.toty osídlení, přesnost mapy je dána max.
hodnotou stl'ední chyby bodu a délky mp =ms =
= ± 0,3 mm, u fotoplánu mp =. ms = ± 0,4 mm. Obsah
mapy je téměř stejný ve všech státech; mapové ZJ1JliČky je třeba sjednotit v mezinárodní spolupráci.
PK

528.4:912.43 (084.3-11) (439) (083.133) =30 VůGTK 37191
SOMLÚ, J
TeClhnische Kennzeichnungen der Vereinheitlichnog der
grossmllSStibigeo Karteo.
(Technické charakterlsti'ky
sjednoco~ání map velkých měl'itek.)
Refer. z: Konference o tvorbě map vel. měi'., Buda,pest
1973. 12 s. Soub. text v ruš.
V socialistických zemích by měly být technické předpisy pro tvorbu technických map jedn.otné a v souladu s pomdavky národního hospodářstVÍ na obsah technicko-hospodářských map. V Maďarsku se proto vytvářejí podmínky. Dosavadní' pl'ojekce bude zaměřena za
novou příčnou konformní válcovou projekcJi. Mapový
systém lllJěřítek bude od 1: 1000 do 1: 4000 dále pak
1 : 10 000, 1: 25 000, a 1: 100 000, velikost lIistu map
velkých měřítek bude mít rozměr 50X75 cm. Obsahem
mapy brudou: pevné body, budovy, lmmunikace, vodstvo, dálková vedení, reLiéf, popis ma1p včetně číslováni pozemkťi a domťi ·a označování kultur. Některé
obsahové vě'C'i jsou dosud sporné, ani míra přesnosti
není jednotná.
PK

528.4(084.3-11) : 681.3.05: 528.59-503.55(439) = 30
WINKLER, G.

VÚGTK 11200

NESTLER, B.
Probleme bei der Neugestaltung voo Reglstero der Liegenscbaftsdokumeotatioo.
(~oblémy pfli novém uspořádání registru pozemkové dokumentace.)
Vermessungstechnik,
lit. 1.

22, 1974, č. 9, s. 348-350,

1 obr.,

V souvislosti se státními opatřeními k ochraně a 1'8racionálnímu využívání zemědělského pCldního fondu
v NDR mají pozemkové služby exaktně prokazovat
a kontrolo'vat zemědělsky využitelné plochy a změny
v užívání a obdělávání. Hledá se racionální řešen! tohoto problému. V pojednání, které navazuje na čI.
STUHLTRA-GER,H.: Ke zvýšení účinnosti hospodářského a porzemkového. katastru, Vermessungstechnik,
21,
1973, s. 415-418, je tato problematika řešena. Forma
a struktura n~i'čťi údajCl, jakož i po.dněty ke kartogooflcké dokumentaci. Získávání, úpraVIB (zpracovánI)
a eV'idence 6.dajCl.Poznámky k racionálnI formě počítačově spolehlivé dokumentace.
Sto
528.441=30

VÚGTK11200

HENNING, H.
Zu ein.igen Frage,n der Verein.igung von GrundstfickeD
uod Verschmolzung VOD Flurstficken in der Liegenschaftsdokumentation.
(K několika otázkám spojovánI
pozemkCl a slučování parcel v pozemkové dokumentaci. )
Vermessungstechnik,
Ht. 7.

22, 1974, č. 7, s. 250-253,

3 obr.,

Spojováním p<>zemkCla slučováním parcel mohou být
dosaženy jednodušŠ>Í vztahy pro přiřazovánI komunálních adres, územnIho pozemkového klíče (pOplisu pozemkových parcel) a knihovních prvkCl pooemkové dokumentace k pozemkovým palrcelám.
Što
528.441.21= 30

VÚGTK37185

Uotersuchung der AnwendungSllllogltichkeit des DigitaIlsiergerites und des Zeichenautomaten am Gebiete der
grossmasstiblichen
KartenhersteUung.
(VýZkum možnosU využití d'igitalizátoru a kreslicího automatu při
tvorbě map velkých měřítek.)
Ref. z: Konf. o tvorbě map vel. měř., Budapest 1973.
18 s., 5 obr. Soub. te,xt v 'ruš.
Noyt úkoI tvorby map velkých měřítek v Maďarsku je
s dosavadní technologii v plánovaném čase neuskutečnItelný. Proto je nutné založení geodetrické banky dat
a digitaUzování kresleného obsahu dosavadních map.
Byl proveden úspěšný pokusný ytzkum pomocí digitallzát'oru a kreslicího ilutomatu "Coragraph" zhotovit
polohopis a výškopis mapy velkého měřítka. Při kresbě polohopisu byla rychlost v kresbě čalr 120-80 mm/s.
Výsledky výZkumu jsou příznivé a poskytují možnooti
jejich hospodárného využití v automatické tvorbě map.

PK

528.42[497.2) = 82

528.44:002=30
347.235.11:002

VÚGTK 15 937

DlMITROV, R.
Sostojanije
i razvitije
krupooma&itabnych
s'j.mok
NRB. (Stav a rozvoj mapování ve velkých měl'ítkách
v BLR.)

W'

Geod. i Kartogr. (Moskva), 50, 1974, Č. 9, s. 63-68.
Autor popisuje budovánI a současný stav státni trigonometrické a nivelační sítě v BLR, zabývá se otázkami zhuštění sítí pro topoglNlflcké mapování ve velkých měfítkách, popisem, obsahem a měřítky všech
map existujících v BLR. Uvádí dopustné odchylky pro
určení polohy bodCI, problémy s kat1astráIními mapami
a jejich přesností.
Ra

1976/89

HENNING, H.
Belspiel einer GreJlQlherstellungsvermessun,g ffir ein
Gutachten in eioem GreDZl"echtsstreit. (Příklad nového
zaměření hranice jako znaleckého vyjádření v případě
sporu o vlastnickou hranici.)
Vermessungstechnik, 22, 1974, č. 8, s. 308-310, 3 obr.
Popisuje se zajímavý pl'ípad z oblasti kanastlrálního
měření; jde o rozhodnutí soudního sporu novým zaměřením prťiběhu vlJastnIckě hranice. Uvádí se podrobný
popis situace, okolností sporu, polních a kancelářských příprav IllJěi"ickéhoytkonu a vlastní měření. Závěrem je uvedeno několik podrobností
zajImavých
z hlediska katastrálního měření.
Šk
528.45(084.3) =30
528.92/.93:528.936:528.45

VÚGTK11200

KLUGE, W.
Zur Problematik der Herstellun,g und Laufendhaltun,
VOD Karten fitr Stidte.
(K problematice vyhotovování
a udržování map pro města.)
Vermessungstechnik, 22, 1974, č. 9, s. 336-339, lit. 12.
Mapově podklady pro projekci a výstavbu pro ~ozvíjející se města a údržba těchto map ve stálé shodě se
skutečným stavem. Zobrazení a eV'ldence všech pozemních, podzemních a nadzemních technických t1č91ových
zařízení.
Što
528.48(075) =82

ViÚGTK15937

KOS'KOV, B. I.
O "Spravol!nlke strojItelja
po inlenamoj
~eodellii".
("Příručka 'In.ženýrské geodéZie pro stavbaře.' )
Geod. I Kartogr. (Moskva), 50, 1974, č. 9, s. 71-72.

Geodetický a kartografický
ročník 22/64, .číslo
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(528.48:625.7/8]:681.3.05:528.425=84

VůGTK 8055

GEDYMIN, W. - KOPCEWICZ, A.
STRADA system numerycznego przetwarania
daoych geodezyjnych
dia cel6w projektowania
dr6g.
(STRADA - systém numerické transformace geodetických údajů pro účely projektování cest.) II. část.
Č.

5, s. 223-224,

1 tab., lit. 6.

Dolwnčení článku z Č. 3/74 o transformaci geodetických údJaj11pi'li projektování cest. Popis systému nazV'aného STRADA je Uikiončen zásadami utváření digitálního modelu terénu do blokťl.
Lo
528.48:624:69:711.4(430.1) = 30
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Rozbor obsah!u "Příručky inženýrské geodézie priO stavbaře", která je určena všem technickým pracovnikťlm
geodetické služby v prumyslových závodech, při stavbách prťlmyslových i občanských, studentťlm inženýrskogeodetických specializací. V "Příručce" ·je uveden
převod anglických, ameI'lických a starých ruských jednotek na jednotky soustavy SI, klasifikace a charakteristika geodetických sítí a druhťl mapování, vytyčOV'ací
práce a p'řístroje k nim používané.
Ra

przegI. Geod., 46, 1974,

ZEMEMĚŘICKĚ

VÚGTK 13 138

LOBBERT, W.
Vermessung emer Grossiedlung ID Ratingen. (Měřické
práce na rozsáhlém sídlišti Ratingen.)
Vermessungsingenieur, 25, 1974, Č. 4, s. 139-146, 6 obr.Budování rozsáhlých sídLišt se neobejde bez spolupráce zeměIIlJěřiču, a to od zahájení projektových prací
až po dokončení stavebních prací. Popis měřických prací, prováděných při projektování a výstavbě sídliště
Ra1l1ngen (200 ha, 8000 bytových jednote.k, školy, jesle,
2 kostely, sociální stavby) má následující členění: mapové podklady, projektové podk1lady, vytyčovací sít,
plán výstavby, katastrální měření a pozemkové llpravy,
vytyčovací práce - Inženýrská sít, kommlikiace, budovy, kontrolní měření.
Sk
528.9 KARTOGRAFIE
912.43:330.66:681.3
VÚGTK 18772
MEISSLER, A.
Registr mapového foudu.
Ve: Sbor. výzk. prací sv. 9, PrahJé1,VÚGTK 1974, s. 167
až 179, lit. 10.
Pojednává se o vytváření automatizoVlané evidence mapového fondu - registru mapového fondu - na středním počítači TESLA 270. Tato evidence ~ahrne všechny
neutJajované mapy velkých a středních měřítek včetně
llčelových map a plánu, obhospodařované resortem geo,dézte a kartografie, tříděné podle všech ukazatelu, požadovaných užiVt8.telimapového fondu. Je definován RMF
(registr mapového fondu) a jednotlivá "slova", "věty"
včetně kódování, dále jsou uvedeny závěry systémové
aDIlllýzy práce v mapových službách a dokumentačních
pracovišUch resortu geodéZie a kartografie, výstupní sestavy, účel, organizace, zalo'žení a údržba RMF, základní parametry souboru programů a předpoklady realiz:ace RMF ve Východočeském kl1aji včetně ekonomického
a organizačního zajištění.
vI
912.43:330.66:681.3(047.3)
VOGTK37945
VÝZK-Z-544
MEISSLER, A.
Automatizovaná evidence mapového fondu.
Praha, VÚGTK 1974, 14 s., 2 příl.
Shrnutí výsledku výzkumu i realizace úkolu s odlmzy
na předcházející
výzkumné zprávy z let 1971, 1972
a 1973. Je provedeno technicko-ekonomické z;hodnocení
výsl8idku výzkumu a realizace RMF a nastíněny další
perspektivy realizace RMF v rámci ISGK za předpokladu
využ;ití nejmodernější výpočetní techniky. V přHoze k výzkumné zprávě jsou připojěny ukázky účelových výstupních sestav.
vI
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912(084.3):551.4=30
DOMOGALLA,P.-MAIR,

VůGTK 13171
G.-SCHMIDT, R. G.

Ein Beitrag zur quantitativeo Erfassung des Rellefs fiír
die Darstellung ln geomorphologiscben Karten. (Příspěvek ke kvantitativnímu měření terénního reMéfu pro
wbI'lazení na geomorfologických mapách.)
Kartogr. NaCh!r.,24, 1974, Č. 3, s. 99-104, 4 obr., 1 tab.,
lit. 5.
Je uveden popis metody kvantitativního měření z:akfivených ploch. Vedle osy a směl1Uzakřivení je stupeň z:akfivení jedinou kvantitativní hodnotou reprezentovanou poloměrem kružnice. Poloměr pak lze určit měřením pomocných veličin - délek a úhlů na zemském povrchu. Je
sestavena tabulka, podle níž je možno poloměr ki"i:vosti
snadno určit přímo v terénu.
St
912(084.3]:63:711=82

VůGTK 15937

POBENOSCEVA,O. A.
O prognoznych kartach uroiajoosti. (Mapy pro předpověď úrodnosti.)
Geod. i Kartogr. (Moskva), 50, 1974, Č. 7, s. 59-66,
4 obr., 1 tab., lit. 4.
V článku je popsán pokus o sestavení map pro předpověď úrodnosti na základě hodnot dynamiky tohoto
ukazatele. Autorka zkoumá otázky určení a využití těchto map a zpusoby zobrazení jejich hlavního obsahu. vI.
912(084.3-16) (100) :681.3.07=20
DENERGE, J.
Digitalization aod Correctlon: Apl1oatiOD to the Establlshment of a World Coastline Databank at 1: 5 MU110n. (Použití digitalizace a oprav při zakládání banky
dat o světové pobřežní čáře v měřítku 1: 5000000.)
Ve: Autornation the New Trend in Cartography, Rudapest 1974, s. 340-343, 1 obr.
Je popisován~ digitalizace mapy kontinentů, vydané Národním zeměpisným ústavem, která 34 listy pokTývá celou zeměkouli v pěti rovinných zobrazeních (Mercatorovo transverzální).
St
771.5:528.92=82
SERGUNIN, Je. G.-FILIN,

VůGTK 15937
V. N.

Futopolimernyje kopirovatel'nyje slot (Polymerické kop(rovací fotografické vrstvy.)
Geod. i Kartógr. (Moskva), 50, 1974, Č. 8, s. 58-62,
1 obr., 1 tab., lit. 9.
V článku je uveden krátký popis polymerických kopírovacích fotografických vrstev se studIem obecných princ.ipu polymel.'lizace, uvedením konkrétních zpráv o nejrozšířenějších z.pťlsobech, označením předností a účelnost~ Zlhotovení a využití polymerníah fotografických tiskařských desek v kartografické výrobě.
Ra
801.316.4:528.9= 00
MULTILINGUAL
Multilingual Dletlooary of Technlcal Terms ln Cartography. (Vícejazyčný slovník odborných termínu z kartografie.)
Wiesl>aden, ICA 1973, 573 s.
Kartografie a odvětví k,artogMfie. Mapa a mapová díla.
Matematická
kartogmf'ie.
KartogI'lafické prostředky
a zobrazení skutečnosti. Vytvoření konceptu mapy. Vypracování kartografického or<iginálu mapy. Reprodukce
a tisk mapy. Ruzná k,artogI'lafická díla. Distribuce a užívání map. Organizace a školení klllrtografťl. Hesla v němčině, angličtině, španělštině, francouzštině, ruštině, češtině, italštině, japOil1štině,maďarštině, nizozemštině, portugalštině, polštině, švédštině a slovenštině.
Sch
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Ar t š u I e r, B. Š.: K otázce určení produktivity práce
při topograficko·geodetických
pracech, s. 15-18.
G e r a s i m o v, A. P.: Vliv osobních chyb na výsledky
astronomických
určování azimutálními způsoby, s. 18
až 23.
Ly s o v, G. F.: Optimální vzdálenosti nivelačních přístrojll od latí, s. 23-25.
B a I a š o v, M. B.: Nomogram pro určování oprav dé·
lek podle měřených převýšení, s. 25-27.
G u I j a jev,
Ju. P.: Přesnost
matematického
popisu
procesu deformace spodku základů, s. 27-33.
N i k o I a jev,
A F.: Výpočet úklonu staveb věžového
typu na SaPo "Nairi-K", s. 33-37.
F i c h m a n, A. L: Úloha dílčích směrníků a její řešení, s. 37-42.
O o k u n i n, 1. 1. - Č e r n o v - Gr u zde v, Ju. A.:
Způsob zaměřování bez latí pro určení objemů sypkých
těles, s. 42-46.
Boj k o, A. V. - Lim o n t o v, L. Ja.: Digitální modely terénu a soubor dat o terénním povrchu při mapování ve velkých měřítkách, s. 46-53.
Min i n, Je. A: Srovnání hustoty obrysového zatížení
. na topografických plánech s. 53-56.
M i t j u k, V. 1. - S e r d j u k o v, V. M.: Korekce nerovnoměrné deformace leteckých negativů stereodvojice při jejím zpracování na universálních přístrojích,
s. 56-60.
O s t a n i n, N. 1.: Zkoumání změn ostrosti stereoskopického vidění, s. 6Ó-63.
V i n j a c k i j, N. F.: Dovolená střední chyba při. zaměřování terénu pro vyhodnocování na universálních
přístrojích při vytváření topografických
plánů. měřítek
1: 2000 a 1 : 5000, s. 63-64.
N j k o I a jev a, V. A.: K otázce automatizace
procesu
zhotovování
mnohobarevnýr;:h
diapozitivů
barvením
filmu, s. 64-68.
Ti m o f e jev, V. A.: Vykreslování a nalepování popisů
na málo se deformující průhledné fólie, s. 68-70.
Na kolegiu Hlavní správy geodézie a kartografie
při·
Sovětu ministrů. SSSR a presidiu ÚV odborového svazu
pracujících v oblasti geologického průzkumu, s. 71-72.
Na kolegiu Hlavní správy geodézie a kartografie
při
Sovětu ministrů. SSSR, s. 72-73
O u d k o v, P-G.: Katastr budov, s. 73-74.
Vermessungstechnik
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B u s c h m a n n, E.: Metrologické
základy
geodézie,
s. 361-366.
C
R e i c h a r d t, G.: Aspekty a možnosti při zpracování
geodetických polohových sítí, s. 367-369.
H e n n i g, H.: Údnje o teritoriálním
pozemkovém klíči
v mapách velkého měřítka a v katastrálních registrech,
s.370-372.
Mele r, S.: Geodetické způsoby měření při výzkumu
a sledování antarktických ledovců, s. 373-374.
E g e r, R.: Měření příčné vzdálenosti
na vnitřním ledovci Antarktidy, s. 374-376.
O i e t r i c h,
R.: Měření barometrického
výškového
profilu v Enderby- Landu v Antarktidě,
s. 376-379.
Dr e s s I e r, K.: Fotogrammetrické
práce skupiny NDR
při 17. sovětské expedici do Antarktidy, s. 380-382.
Me i e r, S.: O přesnosti .trigonometrického
měření výšek přes ledovce při stabilních tepelných a refrakčních
vrstvách, s. 382--385.
O i e t r ic 1'1, R.: Zkoumání barometrického
určování výšek v Antarktidě, s. 385-388.
W e r n e r, H. Bon i t z, P.: Výpočetně technické
základy
dvourozměrné
interpolace
a aproximace,
s.389-391.
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R i bar o v,' S.: Určení vlivu chyb výchozích
údajů.
v místních triangulacích, s. 3-5.
Pro k o P i e v, B. N i k o lov,
B.: Gravimetrické
připojení stanice pro pozorování umělých družic Země
"Plana", s. 5-8.
G e r g o v, C.: Automatizace a mechanizace někte,rých
geodetických prací, s. 8-11.
Ž a n g Č a n B a k: Způsob určení potenciálu
topografické vrstvy, s. 11--14.
N a c e v, 1.: Přednosti samostatných
tunelových triangulací, s. 15-17.
O i m i t r o v, G.: Některé chyby paralaktického
způsobu měření krátkých vzdáleností a převýšení pomocí
vertikální základny, s. 17-19.
Pen e v, E.: Geodetické metody určení deformací sesouvajících se půd, s. 19-22.
Baj to šev,
R.: Geodetické práce při stavbě atomové
elektrárny Kozloduj, s. 22-27.
And r e ev, M.: Varianty azimutálních projekcí, získa. né generalizací perspektivních
azimutálních
projekcí
s positivním a negativním zobrazením, s. 27-29.
I van o v, 1.: Pozemní stereofotogrammetrické
mapování
z vertikální fotogrammetrické
základny
pomocí universální měřické
komory
UMK 10/1318, s. 29-30.
Ne t o v, N.: Koncepce vybudování jednotného katastru
nemovitostí v BLR z hlediska soudobých informačních
systémll, s. 31-34.
O j u I g e l' o v, S.: Národní vědeckotechnická
konference o tvorbě tematických map ve velk.;ím a středním
měřítku, s. 34-36.
Pe tk o v a, K.: Konference "Geodézie ve stavitelství",
s.36.
.
O a k o v s k a, 1.: Plénum Ústřední rady vědeckotechnických společností o vědeckotechnickém
periodickém
tisku, s. 37.
P e e v s k i,. V.: Zasedání Stálého výboru FW v roce
1975, s. 38-40.
S t o j č e v, O.: Recenze knihy prof. V. Krumhanzla
a prof. O. Michalčáka "Inženýrská
geodézie část
druhá", vydané v r. 1975 v Praze, s. 40.
Przegll!d geodezyjl1y, ě. 10/75
Z a m o j s k i, B.: Technický tisk přispívá k rozvoj.i. techniky a socialistického
hospodářství v Polsku, s. 385
až 386.
Lip e r t, C.: 25 let Zemědělsko-technické
akademie
v Olštýně,. s. 386-389.
F e II m a n n, J.: Slavnostní zasedání rady fakulty pro
geodézii a kartografii
Technické univerzity ve Varšavě a viědecké výroční zasedání, s. 389-393.
K 70. narozeninám profesona WasHa Peewského, s. 394
až 395.
.
"Profesor 'ing. Anton Suchánek 50 let, s. 395.
C a c o JÍ, S.: Studentské vědecké hnutí v geodetickém
pro-středí, s. 395-396.
Bar t o s z e w s k i, Z. - G o r a j, S.: Bonitace půdy jako součást polského pozemkového katastru, s. 397
,až 401.
K w i e ci e JÍ, W.: Ne'adekvátnost metody nivelace při
měření vychýlení prflmyslových komínů, s. 401-402.
í a k, M.: Zařízení a měřické metody pro NDR, s. 403.
Les z c z e w i c z, Z.: Použití minipočítače WANG ke
geodetickým
výpočtům ve varšavském
geodetickém
podniku, s. 404-406.
L ,a p i JÍ s k i, L.: Ekonomická hlediska technologie vyhotovení map ve velkých měřítkách, s. 406-407.
S k o c z e k, W.: Geodetické' a fo,togrammetrické metody při projektování švédských silnic, s. 413-416.
G r y g o r e n k o, VY.: Zásady numerického modelování
'a transformace kartogr,afických informací, s. 417-422.
W I I ary,
B.: Zavedení elektronické výpočetní techniky Ir ge-odeticko-kartografickém
podniku, který není
vybaven vlastními počítači, s. 423-424.
O. Schmausová,
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Anglicko-český

technický slovník'

.Slovník obsahuje asi 78 000 hesel ze všech technických oborÍl.
Byl sestaven kolektivem autorÍl na základě excerpce moderních britských a amerických knižních a časopiseckýchpramenÍl.
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Cesko-anglický

technický slovník

Obsahuje 64000 hesel ?e všech technických oborů; hesla byla
excerpována z moderní britské a americké odborné literatury.
Heslář byl při tomto 2. vydání revidován a doplněn nově
vzniklými termíny, takže představuje rovnocenný protějšek
k Anglicko-českému technickému slovníku vydanému v· roce
1969.
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Obsahuje asi 80 000 termíno. a terminologických spojení ze
všech technických· oborfi. Slovník byl sestaven na základě excerpce moderní terminologie .
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