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528.92
MATULA, Z.
Aktivna edičná politika v kartografickej tvorbe
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, č. 5, s. 105-108,
lit. 1
Zákfadné ciele a úlohy aktivnej edičnej politiky v ČSSR.
Koncepcia akLvnej edičnel politiky v jednotlivých oblas-
tiach vydavatefskej činnosti. Uplatnenie aktivnej edičnej
politiky v mapovej tvorbe.

92 Gauss: 51+528
KARSKÝ, G.
Gaussův vzorec, Gaussova metoda ...
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, č.5, s. 108-110,
1 obr., lit. 9
Vzpominkový článek k 200. vyroči narození C. F. Gausse.
Krátké zhodnocení jeho praci pro vývoj matematiky, fyzi-
ky, astronomie, geodézle a geofyziky, význam pro sou-
časnost a stručný živo~opis.

528.024.1-187.4
ZEMAN, A.
Opakované nivelace v kladenské těžební oblasti
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, č. 5, s. 110-116,
4 obr., 5 grafu, 2 tab., lit. 5
Upakované nivelace a jejich přesnost v kladenské pánvi.
Interpretace nameřených výškových změn. Účinnější kri-
téria ke Zjištěni pohybových tendenci. Vyhodnocení a in-
terpretace vS'razných lechnogennich pohybů ve třech loka-
litách.

528.7(21-194.2) ;693
ŠMIDRKAL, j.
Blízká fotogrammetrie při měření stavebních díle"
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, č. 5, s. 116-119,
3 obr., 3 tab.
Použilí numerické bl:zké fotogrammetrie s následným auto-
matizovaným zpracováním číselných dat na počítači ke
stanoveni skutečných rozměrů a mistnfch odchylek od ro-
vinnosti stavehn[ch dilců (panelů), ze kterých j,sou mon-
továny mnohopodlažní obytné budovy.

528.72-057
KUHÚT, F.
Skúšanie sposobilosti fotogrametrickýcb vyhodnocovatefov
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, č. 5, s. 120-125,
8 obr., 5 tab., lit. 7
Článek v podstatě představuje shrnuti a ucelení hlavních
výsledku, zejména co, se týkámožno"ti objektivního hod-
nocení stereoskopického vidění a stereos,kopíckého vyhod-
nocování ve fotogralIletrii. Ubsahuje objektivní metodiky
testováni stereoskopického vidění, nový stereoskopícký
test a stanovení kritérií přesnosti pro ostrost stereosko-
pického vidění.

528.92

MATYJ1A,3.
AKTHBHaH H3AaTenbCKaH nonHTHKa B KapTOrpa'HqeCKOM
TBOpqeCTBe

feoAe3HqeCKHH H KapTorpa.pHqeCKHH 0630p, 23, 1977,
No 5, CTp. 105-108, nHT. 1

OCHoBHble n;enH H 3aAaqH aKTHBHoH H3AaTenbCKoH no-
nHTHKbI B qCCP. KOHn;enn;HH aKTHBHoH H3AaTenbCKoH
nOJUIUIKlI B OTAenbHblX o6nacTHx H3AaTenbcKoH neHTenb-
~OCTH. IlpHMeHeHHe aKTHBHOH H3naTenbcKoH nonHTHKH
B KapTorpa.pHqeCKOM TBOpqeCTBe.

92 Gauss : 51 + 528

KAPCKbI, f.

$opMyna faycca, MeTOA faycca •••

feone3HQeCKHH II KapTOrpa.pIIqeCKHH 0630P, 23, 1977,
No S, crp. 108-110, 1 pHC., nHT. 9

CTaTbH nOCBJUn;eHHaJInaMHTH 200-oH ronOBID;lIHbI co JlHH
pOlKneHHJI K. <1>. faycca. KopoTKaH On;eHKa ero pa60T
nOCBHID;eHHbIXpa3BIITlIKl MaTeMaTHKH, .pH3HKH, aCTpoHo-
MHH, reo~e3HII H reo.pH3HKH; 3HaQeHHe AnJI cOBpeMeH-
HOCTH H KOpOTKaH 6Horpa.pHH.

528.024.1-187.4

3EMAH, A.

IloBTopHoe HHBenHpOBaHHe B KnaneHcKoM oacceHHe

feo~e3HQeCKHH H KapTorpa.pHQeCKHH 0630P, 23, 1977,
No 5, Cl'p. 110-116, 4 pHC., 5 rpa.pHKoB, 2 Taón., nHT. 5

IloBTopHoe HHBenHpOBaHHe H ero TOqHOCTb 'Il KnaAeH-
CKOM 6acceŘHe. I1HTepnpeTaD;HH H3MepeHHbIX BbICOTHbIX
H3MeHeHHH. Bonee 9.p.peKTHBHble KpHTepHH K onpenene-
HHKl CABIIroBbIX TeHneH~HH. On;eHKa H HHTepnpeTaD;HH
Bblpa3HrenbHbIX TeXHoreHHblX C~BHrOB B Tpex 06nacTHx.

528.7/21-194.2/:693

lllMI1JlPKAJ1, Jtí:.
Ha3eMHaH epOTorpllMMeTpHH npH H3MepeHHH CTpOHTenb-
HblX AeTaneH

feone3HqeCKIIH H 'KapTorpa.pHQeCKHH 0630p, 23, 1977,
No 5, CTp. 116-119, 3 pHC., 3 Ta6n.

IlpHMeHeHHe qHCnOBOH Ha3eMHOH .poTorpaMMeTpIIH,
C nocnenYKlID;eH aBToMaTH3HpoBaHHoH o6pa6oTKOH qHCnO-
BbIX AaHHbIX Ha ::IBM, K onpeneneHHID neHCTBHTenbHbIX
ra6apHTOB H nOKanbHbIX OTKnOHeHHH OT nnOCKOCTHOCTH
CTpoHTenbHbIX ~eTaneH (IIaHeneH), H3 KOTOPbIX BbInon-
HHeTCH c60pKa MHóro9TalKHbIX lKHnHX 3AaHHH.

528.72-057

KOfYT, <1>.
IlpoBepKa cnocooHoCTH ,oTorpaMMeTpHqeCKHX .llewH.ppa-
TOpOB

feone3HQeCKHH II KapTorpa.pHQeCKHH 0630p, 23, 1977,
No S, CTp. 120-'125, 8 pHC., 5 Ta6n., nHT. 7

CTaTbJI, no CYID;eCTBY,coneplKHT pe3KlMHpYKlID;He AaHHble
KacaKlID;HeCJI B03MolKHocrH 06'beKTHBHOH o~eHKH cTepeo-
CKOnHqeCKOrO 3peHHH H cTepeocKonHqeCKOH o6pa6oTKH
B .poTorpaMMeTpHH. CTaTbH coneplKHT 06'beKTHBHbIe Me-
TOnHKH On;eHKH cTepeocKOIIHQecKoro 3peHHJI, HOBbIH cTe-
peocKOnHqeCKHH TecT H onpeneneHHe KpHTepHeB TOQHOC-
TH ~nH pe3KOCTH CTepeOCKOIIHQeCKOrO3peHHJI.

528.92
MATULA, Z.
Aktive Editionspolitik in der kartographischen Schaffung
Geodeticky a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 5
Seile 105-108, Lil. 1
Grun~ziele und Aufgahen der aktiven Edíti!;mspolilik in
der CSSR. Konzeptíon dBr aktiven Editionspolihk auf den
einzelnen Gehieten der Herausgabeta.tigkeit. Durchsetzung
der aktiven Editionspolítik in der Kartenbearbeítung.

92 Gauss: 51+528
KARSKÝ, G.
Gauss'sehe Formel, Gauss-Methode ...
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 5,
Seite 108-110, 1 Abb., Lit. 9.
Abhandlung zum Geda.:htnis der 200. Geburtstagjahresfeier
von C. F. Gauss. Kurze Vvertung seiner Arbeiten fUr dia
Entwicklung der Mathematik, Physik, Astronomie, Geodií-
sie und Geophysik, Bedeutung in der Gegenwart und kur-
zer Lebenslauf.

526.024.1-187.4
ZEMAN, A.
Wiederholungsnivellement lm Kohlenhecken von Kladno
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 5,
Seite 110-116, 5 graphísche Darstellungen, 2 Tab., Lit. 5
Das Wiederholungsnivellement und seine Genauigkeil im
Kohlenbecken von Kladno. Interpretation der gemeossenen
Hohenveranderungen. \\řirksamere Kriterien zur Feststel-
lung der Bewegungstendenzen. Auswmtung. und Interpre-
tation. der ausdrucksvollen technogenen Bewegungen in
drei Ortlichkeiten.



528.7(21-194.2) :693
ŠMIDRKAL, J.
Nahe Photogrammelrie bei dpť Mess,mg von Banlellen
GeodeHcký a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 5,
Seite 116-119, 3 Abb, 3 Tab.
Arrwendung der numerischen nahen Photogrammetrie mit
anschlieflender automatisie,rten Bearbeitung numerischer
Daten auf der Rechenanlage zur Feslstellung der wirkli-
chen Abmessungen und lokalen Abw6'ichungen von der
F;benheit' der Ilauleile (Fertigteile) aus welchen mehrst6k-
kige WohnungsobJekte montiert werden.

S.8.72-0S7
KOHÚT, F.
Fiihigkeitspriifung photogrammetrischer Auswerter
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. S,
Seite 120-12S, 8 Abb., S Tab., Lit. 7
pie Abhandlung ist im Wesen eine Zusllmmenfassung und
Vervollsliindigung der Hauptergebnisse, insbesondere was
die M6glichkeit einer objektiven Wertung des st6'reosko-
pischen .Sehens und stereoskopischenAuswertung in der
PhotogrammBtrie betrifft. Sie enthii!t objektive Testierungs-
methodiken des stereoskopischen Sehens, einBn neuen St8-
reosko.pischen Test sowie eine Festlegung de,r Genauigkeits-
kriterien fUr die Schurfe des stereoskopiscben Sehens.

528.92
MATULA, Z.
-\ctlve Edition Policy in Cartographic Creation
Geodeticky a kartografický obzor, 23, 1977, No. S,
pp. 10S-108, 1 reL
Main alms and tasks .of ain active edition policy in the
ČSSR. Conce,ption of an active edition policy in different
Iields of publishing activity. Applicalion of active edition
policy.in crelltion oI maps.

92 Gauss: 51+528
KARSKÝ, G.
Gauss Formula, Gauss Method ...
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. S,
pp. 108-110, 1 fiť,., 9 reI.
Article marking the 20mh' anniversary of the birth of
C. F. Gaus. Brief 8'valuation oI his work for 'development
of mathematics, physics, astronomy, geodesy and geogra-
phics. Hls importance for the present time and brief bio-
graphy.

528.024.1-187.4
ZEMAN, A.
Repeated Levelllngs in the Mining Area of Kladn"
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. S,
pp. 110-116, 4 fig., 5 diagrams, 2 tab., S reI.
Repeated levellings and their accuracy in the Kladno
Basin. Interpretation of the measures change" in heights.
More efficient criteria for determination af movement
trends. EVuluation and interpretation of important techno-
genic mov'c::nts in three areas.

S28.7(21-194.2) :693
ŠMIDFKAL, J.
Close Range Photogrammetry [or Measuremel1t o[ Con-
struction Elements
Geodeticky a kartografický obzor, 23, 1977, No. 5,
pp. 116-119, 3 fig., 3 tab.
Applicalion of numeric clos, range ph,úogrammetry w:th
following autornated computer processing of digital data
for determination af true dimensions and loeal deviatioDs
from the level oI construction elements (panels) of which
the multistore vlocks of flats are constructed.

523.72-057
KOHÚT, F.
Ability Testing of Photogrammetric Dperators
Geodeticky a kartografický obzor, 23, 1977, No. 5,
pp. 120-12S, 8 fig., 5 tab., 7 ref.
Sunlln~ry aud evaluation af the most important fP.SUltS
corrcerning namely the possibility of an objective eva-
luation O-f stere'Oscopic visiun and stereosc6pic plotting
in photogrammetry. (bjective methods of stereoscopic
vision testing and a130 a neW stereosc(}pic test and deter-
mination ot accuracy criteria for shanpness ať stereoscopic
vlslOn.

528.92
MATULA, Z.
Politique d'édition activB dans la création cartographique
Geodeticky a kartografický obzor, 23, 1977, No S,
pages 105-108, bibliographie 1 '
But et r618' de la politique d'édition en Tchécloslovaquie.
Conception de 'politique active dans divers domaines d'édi-
tion. PoHlique d'édition dans la création cartographique.

92 Gauss: 51+528
KARSKÝ, G.
Formule dp. Gauss, méthode de Gauss ...
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No S,
pages 108-110, illustration 1, bibliographies 9
Article commémorant le deuxieme cBntenaire de la nais-
sance de C. F. Gauss. Brěve appréciation de,s travaux réa-
lisés par celui-ci pour l'évolution des mathématiques, de
la phys.iqup., d8 l'astronomle-, de Ja géodésie E;t géo-
physique, importance contemporaine et brěve biographie.

528.024.1-18'1.4
ZEMAN, A.
Nivellements réitérés effectués dans la région miniere de
KiadJ1[)
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 5,
pages 110_116, illustrations 4, graphes 5, planches 2,
bibliographies 5
NivEllements réitérés da,ns la région miniěre de Kladno
8t leur précision. Interprétation des variations d'altitude.
C:-itěres plus efficaces pour l'observation des tendances
de mouvement. Evaluation et interprétation de mouvements
acce:ntués d'ori.gine technique survenus dans trois loca-
lités.

528.7(21-194.2j :693
ŠMIDIIKAL, J.
Phologrammétrie a courte distance pour 12v6 d'éléments
do: tatiment
Geode.tický a kartografický ohzor, 23, 1977, No 5,
page~ 116--119, illustretiC'ns 3, planches 3
Emploi de la photogrammétt'ie numérique a courte distan-
ce .avec traitement automatique consécutif des données nu·
mériques sur ordinateur pour lJ détermination des dimen-
sians réeHes et des děviations locales de la planéité
d'éléments (panneaux), servant au montage de batiments
ltabités a multlples étages.

528.72-057
KOHÚT, F.
Examination ďaplitude des restituteurs photogrammétri-
ques
Geodetický a kartografic,ký obzor, 23, 1977, No 5, pages
12)-12S, illustrations 8, planches S, bibliographies 7
L'article représentE' en substance le résumé et la cohéren-
ce des prrncjpaux résultats, surtout la possibilité de I'éva-
luction objective de la visioIl stéréoscopique et de la res-
titution stéréospiqué dans la photogrammétrie. II con-
tient les méthodes objectives ďépreuves de la vision stP.-
réoscopique Ht la détermination dB critěres de précision
pour l'acuité vlsuelle stéréoscoplque.
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Aktívna edičná politika v kartografickej
tvorbe

Ing. Zdenko Matul?,
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava

Základným ciefom aktívnej edičnej politiky KSČ
a socialistického štátu je dosiahnuť vo vydavatef-
skej činnosti stav, ktorý rozhodujúcou mierou pri-
speje k vydávaniu takej literatúry vo všetkých te-
matických oblastiach, ktorá svojím ideovopolitic-
kým zameraním a vplyvom, vysokou umeleckou
a odbornou úrovňou a aktívnym výchovným a es-
tetickým posobením bude v duchu marxisticko-Ie-
ninského učenia a proletár,skeho internacionaliz-
mu čo najúčinnejšie formovať myslenie a konanie
občanov našej socialistickej vlasti a náležite uspo-
kojovať spoločenské potreby, ako i diferencované
záujmy občanov našej spoločnosti.

Potreba takejto edičnej politiky vyplynula
z uznesení plén ÚV KSČ a ÚV KSS o hlavných
úlohách 'ideologickej práce strany po XIV. zjazde
KSČ s požiadavkou pristúpiť na celom ideologic-
kom a kultúrnom fronte ku koncepčnej a system a-
tickej práci. Takýto prístup si vyžadujú i potreby
plánovitého rozvoja knižnej kultúry a ciefavedo-
mé systematické a principiálne riadenie edičnej čin-
nosti podfa potreby a záujmov socialistickej spo-
ločnosti.

Koncom roku 1974 boli spracované zásady K o n-
cep c i e rozvoj a knižnej kultúry do roku 1980
s výhfadom do roku 1985. Na jej základe vydava-
tefstvá vypracovali svoje koncepcie o rozvoji
jednotlivých oblastí umeleckej a odbornej litera-
túry, ktoré však bude potrebné upresniť rozpra-
covaním úloh záverov XV. zjazdu KSČ a úloh šies-
tej paťročnice pre oblasť vydávania a rozširovania
literatúry.

Východiská pre vypracovanie koncepcie aktív-
nej edičnej politiky treba vidieť v zjazdových zá-
veroch KSČ, KSS, v uzneseniach plén ÚV KSČ
a ÚV KSS k otázkam .ideologickej pTáce strany
a v uzneseniach straníckych a štátnych orgánov
o knižnej kultúre.

Aj v najbližšom období bude v podmienkach
rozvinutej socialistickej spoločnosti hlavnou bázou
nášho všestranného napredovania predovšetkým
národné hospodárstvo, ktoré zabezpečí nielen do-
statok materiálnych statkov, ale zároveň vytvorí·
i predpoklady pre ďalšie, ešte rýchlejšie zvyšova-
nie životnej a kultúrnej úrovne všetkých pracujú-
cich. A preto bude záležať predovšetkým na kvalite
edičnej činnosti, ako sa literatúra bude podielať
na raste kultúrnej úrovne obyvatefstva.

Hlavné úlohy je potrebné vidieť a odvodiť od
zjazdových uznesení a z analýzy doterajšieho vý-
voja edičnej politiky a knižnej kultúry, ďalej z per-
spektív národného hospodárstva, vedy, kultúry a
ostatných oblastí socialistickej spoločnosti, ako
i z hlavných úloh vedeckotechnického rozvoj a .
sprihliadnutím na predpokladané smery ďalšej
edičnej činnosti v ČSSR, ako i v krajinách celého
socialistického spoločenstva.

z pohfadu uvedených východísk je potrebné
vidieť vydavatefskú činnosť v plnení týchto zá-
kladných úloh:

2.1 Dosledne uplatňovať v e d ú c u ú I o h u

str a n y v spoločnosti, sústavne rozvíjať jej
aktívnu ideologickú prácu, posilniť vplyv
marxistických spoločenských ,vied na všetky
sféry spoločenského života. Zabezpečovať vý-
chovu socialistického človeka a politicko-
-odbornú kvalifikáciu pracujúcich. To zna-
mená zvyš ovať a skvalitňovať vydávanie po-
vodnej i prekladovej politickej a spoločen-
sko"vednej literatúry.

2.2 V edičnej činnosti zabezpečiť dominantné po-
stavenie p o vod n e j t vor b e a to vo všet-
kých tematických oblastiach literatúry. Toto
by sa malo dosiahnuť stimulačnou a štipendij-
nou činnosťou literárneho fondu a vydava-
tefstiev, vyhfadávaním a výchovou nových
autorov so žiadúcimi politicko-odbornými
predpokladmi.

2.3 V P rek I a d o v e j t vor b e bohato sprí-
stupňovať najvýznamnejšie diela politickej,
spoločeoSlko-vednej, odbornej, umeleckej
umeno-vednej a detskej literatúry z litera-
túr národov Sovietskeho zvazu a ostatných
bratských socialistických krajín.

2.4 Všestranný rozvoj národného hospodárstva a
posilňovanie úlohy ve d e c k o tec hni c -
k é hor o z voj a pri zvyšovaní jeho efek-
tívnosti, ďalší rozvoj školstva, zdravotníc-
tva a ostatných vedných oblastí vyvoláva po-
trebu rozsiahlejšieho vydávania špecializova-
nej vedeckej a odbornej literatúry.

2.5 V súlade s pripravovanou p r e s t a v b o u
š k o I s k é h o s Ysté m u bude potrebné
v pomerne krátkej doba vydať nové učebni-
ce pre I. a II. cyklus škol a rýchlejšie realizo-
vať programy vydávania vysokoškolských
učebníc.

2.6 Prehlbovať i d e o v ú a es tet i c k ú v Ý -
c h o v u umením, najma mladej generácie
a preto mimoriadnu pozornosť venovať vydá-
vaniu krásnej a umeleckej literatúry a kníh
pre deti a mládež. V oblasti detskej literatúry
zabezpečiť rast zodpovedajúci tempu priazni-
vého populačného vývoja.

2.7. Odstrániť zaostávanie vydávani3. e n c y -
k I o p e d i c ke j, slovníkovej, populárno-ná-
učnej a umelecko-náučnej literatúry pre po-
treby.čitatefské, ale hlavne spoločenské.

Splnenie hlavných kultúrno-politických úloh
v edičnej činnosti si vyžiada zvýšenie celkového
objemu vydavatefskej produkcie na Slovensku do
r. 1980 približne o 20 % oproti r. 1975. Objemu, cha-
rakteru a štruktúre edičnej činnosti zodpovedajú
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i požladavky na výšku fond ov papiera a polygra-
fické kapacity. Ide hlavne o zVýšenie kapacít
v sadzbe a knihárňach. Súbežne s rozvojom edič-
nej činnosti vzrastie i predaj literatúry za podpory
rozvinutejšej a špecializovanej kníhkupeckej siete.

3. Koncepcia aktí",nej edičnej politiky

Kvalitatívny a kvantitatívny rozvoj vydavatef-
skej činnosti si vyžaduje rozvinutie aktívnej edič-
nej politiky vo všetkých vydavatefstvách, aby sa
v edičnej praxi dosledne plnili hlavné ideovopolitic-
ké úlohy vyplývajúce z kultúrnej politiky strany.
Vychádzajúc zo základných úloh vydavatefskej
činnosti je možné odvodiť koncepciu aktívnej edič-
nej politiky nasledovne:

3.1 P o I i t i c k á a s p o leč e n s k o - v e d n á
literatúra

Vydávanie tejto literatúry treba upriamiť na
potreby ofenzívnej ideologickej, ideovej, poli-
tickej a organizátorskej práce strany, spolo-
čenských organizácií, národných výbor ov,
štátnych orgánov, potrieb vnútornej a zahra-
ničnej politiky strany a štátu.

Vydávanie politickej literatúry v oblasti ideologic-
kej práce a zahraničnopolitickej propagandy je ne-
vyhnutné sústavne koordinovať aj s partnerskými
vydavatefstvami socialistických krajín a upevňovať
tak medzinárodnú spoluprácu. Zároveň koordinovať
a rozširovať spoločnú edičnú činnosť s ciefom spo-
ločného postupu vydavatefstiev socialistických
krajín formou koprodukcí, koedícií, vytvárnnia
spoločných autorských kolektívov a súčasné vydá-
vanie spoločne vytvorených diel.
Vydávanie společensko-vednej literatúry v súlade
s uznesením Predsedníctva ÚV KSČ z r. 1974 o vý-
voji, súčasnom stave a úlohách spoločenských vied
mala by sa hlavne zamerať:

na charakter súčasnej etapy výstavby socializ-
mu v ČSSR so zretefom na ďalší vývoj vyspe-
lej socialistickej spoločnosti v rámci postupujú-
cej integrácie,
na teoretické otázky vnútorného rozvoj a a
funkciu strany v súčasnej etape, .
na vývoj výrobných síl a vzťahov v ČSSR,

- na teoretické rozpracovanie problém ov formo-
vania socialisticky mysliaceho a konajúceho člo-
veka.

3.1.1 Poslaním marxisticko-Ieninskej literatúry je
sústavné rozvíjanie marxizmu-leninizmu.
Preto je potrebné pokračovať vo vydávaní
jednotlivých prác a tematických zborníkov
klasikov marxizmu-leninizmu, ako i po-
popredných predstavitefov československé-
ho a medzinárodného komunistického a ro-
botníckeho hnutia.

3.1.2 V masovopolitickej literatúre zabezpečiť vy-
dávanie základnej študijnej literatúry pre vnú-
trostranícke vzdelávanie a teoretické i prak-
tické príručky z oblasti výstavby strany a
o jej vedúcej úlohe.

3.1.3 V ekonomickej literatúre treba zamerať po-
zornosť na systematickú orientáciu rozpra-
covania teoretických a metodických otázak
marxistickej politickej ekonómie socializmu
a národohospodárskej politiky a to najma
objasňovať zákonitosti plánovitého riadenia

socialistickej ekonomiky a zdokonafovanie
ekonomického systému riadenia národného
hospodárstva.
Napomáhať riešeniu teoretických a praktic-
kých otázok dlhodobého rozvoja národného
hospodárstva v ČSSR v podmienkach vedec-
kotechnickej revolúcie a zapojenia českoslo-
venskej ekonomiky do prehlbovania a rozši-
rovania socialistickej ekonomickej integrá-
cie.

3.1.4 V oblasti sociálno-politickej, filozafickej a
sociologickej literatúry aktívne pomáhať
rozvíjaniu marxisticko-Ieninskej filozófie a
prispievať k rozpracovaniu zásad vedeckého
komunizmu, najma sústavným objasňovaním
historickej zákonitosti vedúcej úlohy robot-
níckej triedy a komunistickej strany, pričom
formovať politický a morálny profil socialis-
tického človeka a systematicky vydávať teo-
retické i populárae práce z oblasti vedeckého
atezimu.

3.1.5 Z histórie vydávať syntetické a monografic-
ké štúdie z dejín KSČ a robotníckej triedy
o pokrokových tradíciách a spoločenských
zápasoch fudu, národov a národností našej
vlasti. Ďalej objasňovať vzťah a spoluprácu so
Sovietskym zvazom a bratskými socialistic-
kými krajinami, zamerať sa na vydávanie
povodných prác k významným kultúrnopoli-
tickým výročiam našej vlasti i krajín socialis-
tického spoločenstva.

3.1.6 Práce z oblasti zahraničnej politiky a medzi-
národných vzťahov je potrebné zamerať hlav-
ne na objasňovanie vzniku a vývoja svetovej
socialistickej sústavy a jej boj za bezpečnosť
národ ov a zachovanie mieru a na otázky ak-
tuálnych medzinárodných vzťahov.

3.1.7 V pedagogicko-psychologickej literatúre za-
merať edičnú činnosť na skvalitnenie vý-
chovnovzdelávacieho obsahu v súlade s úlo-
hami výstavby socialistickej spoločnosti a po-
žiadavkami vedeckotechnického pokroku; na
vydávanie diel, ktoré pomožu pri všestran-
nom skvalitňovaní výchovnovzdelávacej prá-
ce učitefov a pri komunistickej výchove mlá-
deže, ako i na vydávanie populárnovedec-
kej pedagogickej literatúry pre rodičov a ve-
rejnosť o rodinnej výchove, výchove k man-
želstvu a rodičovstvu a v boji proti kriminalite.

3.2 Uč e b nic e pre školy I. a II. cyklu a vysoké
školy v súlade s pripravovanou prestavbou
školského systému je potrebné včas zabezpe-
čiť. Tvorbu a vydávanie nových učebníc rea-
lizovať podfa nových osnov pre všetky druhy
škol.

3.3 P r í rod o v e d n á a o d bor n á I i t e r a -
túra
So zretefom na rastúcu diferenciáciu a špe-
cializáciu jé potrebné:

prioritne vydávať literatúru za základ-
ných prírodovedných odborov, a·ko je ma-
tematika, fyzika, chémia, biológia, geneti-
ka, z technických vied najma kybernetika,
o počítacích strojach, z výpočtovej tech-
niky a automatizácie,
pohotovo publikovať výsledky vedeckého
výskumu a povodnej vedeckej a odbornej
literatúry,
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napomáhať ďalšiemu vzdelávaniu stred-
no-odborných a vysokoškolských kádrov,
publikovať práce z oblasti komplexnej so-
cialistickej racionalizácie,
edičnou činnosťou napomáhať realizovať
zámery štátnej populačnej politiky, pri se-
xuálnej výchove, zdravej a racionálnej vý-
žive a pod.
propagovať masovú telesnú výchovu.

3.4 E n c y k I o p e d i c k á a s lov n í k o v á I i -
teratúra
Zamerať se na dlhodobý edičný program vy-
dávania encyklopedických diel i roznych pre-
kladových slovníkov.

3.5 U mel e c k á, u m e n o v e d n á a d e t s k á
I i t e r a tú r a
V edičnej činnosti v oblasti krásnej, výtvar-
nej, divadelnej, umenovednej a detskej lite-
ratúry ďalej rozvíjať pozitívne stránky vy-
davatefskej činnosti, ktorými sa realizujÚ
závery XIV. a XV. zjazdu KSČ a zjazdu KSS.
Klásť doraz na vydávanie literatúry spolo-
čensky angažovanej, ideovo náročnej a ume-
lecky hodnotnej.

V edičných plánoch kartografických vydavatef-
stiev je rovnako potrebné uplatňovať zásady aktív-
nej edičnej politiky už i preto, že mapa ako nositef-
ka informácií o konkrétnych javoch má významriú
úlohu v živote spoločnosti ako zdroj poznani a a 'pro-
striedok politického posobenia, rozvoja vedy, tech-
niky, hospodárstva, kultúry i telovýchovy a športu.

Aktívna edičná politika v mapovej tvorbe zna-
mená vefmi citlivo a čo najrýchlejšie reagovať na
politické dianie, celospoločenské potreby a ciele
vyspelej socialistickej spoločnosti vydávaním an-
gažovaných diel na vysokej polítickej, odbornej,
vedeckej a technickej úrovni.

Tieto aspekty modelujú aktívnu edičnú politiku
v nasledovných smeroch:
4.1 Van g a ž o van e j mapovej tvorbe uplatňo-

vať zásady vedúcej úlohy strany v spoločnos-
ti a napomáhať rozvíjať jej aktívnu ideologic-
kú prácu. Aj mapovou tvorbou zabezpečovať
výchovu socialistického človeka a politicko-
-odbornú kvalifikáciu pracujúcich. Konkrét-
nym prejavom týchto zámerov je vydávanie

, aktuálno-politických máp, ktoré poskytujú ná-
zornou jednoduchou formou politické. hospo-
dárske, kultúrne a historické informácie tvo-
riace súčasť štátno-politickej propagácie.
Ich nástenné spracovanie smeruje k posobeniu
vo verejných miestnostiach a priestranstvách.
Edícia príručných aktuálno-politických ma-
piek s doprovodnými textami je vhodná nielen
na individuálne štúdium, ale i pre· politické
školeni a i vhodný materiál na nástenky.
Vefmi posobivé a potrebné sú mapy a mapo-
vé publikácie k významným politickým výro-
čiam a udalostiam a to i v reliéfnom stvárne-
ní.

4.2 Zabezpečovať v objemových ukazatefoch i vo
vecnej náplni plnenie štátneho plánu v ob-
n o v e a hu d o van í map o v é h o fo n d u
a základných vedeckých atlaso-
v Ý c h d i e 1, ako sú národné a regionálne
atlasy. Ďalej plnit náročné úlohy pri zabez-

pečovaní mapových podkladov rozsiahlych
investičných zámerov, pre potreby civilnej
obrany a brannej výchovy.

4.3 V nad vaznosti na zdokonafovanie a p r e -
s t a v buš k o I s k e j v Ý u k y zabezpečovat
príslušné zemepisné a dejepisné atlasy, ná-
stenné mapy ako i príručné mapy. Vypraco-
vat a postupne realizovať celú sústavu re-
liéfnych máp pre školy a ďalšie pomocky
pre aktívnu prácu s mapou ako sú mapové
transparenty a rozne druhy cvičných máp.

4.4 V oblasti k ul t ú r n o - p o zná v a c e j vy-
dávat mapy a mapové publikácie v súlade
s intenciami zjazdových uznesení a spoločen-
sky prospešné na vzdelávanie, aktívny od-
dych i šport.

4.5 Najlepšie diela politicko-kultúrneho obsahu
propagovať aj v zahraničí a snažit sa zabez-
pečovať ich ex por t. Aj prostredníctvom máp
oboznamovať spriatelené socialistické kraji-
ny i ostatné krajiny s dosiahnutými výsled-
kami a úspechmi našej socialistickej spoloč-
nosti, s našou krajinou a jej prírodnými krá-
sami a prostredníctvom koedícií prispievať
k rozvoj u zahraničného cestovného ruchu.

4.6 Rozšíriť tvorbu o d v e t v o v Ý c h má p a tak
vytvárat priestor na publikovanie výsledkov
vedeckého bádania, výskumu, plánovania,
projektovania a prognózovania. Pojde v pr-
vom rade o také odvetvia, ktoré v súlade
s uzatvorenýmimedzirezortnými dohodami
uplatňujú vyhotovovanie máp, alebo mapo-
vých súborov špeciálneho vedeckého a odbor-
ného ,obsahu (geologické mapy, vodohospo-
dárske, cestné mapy a pod.)

4.7 Z oblasti historickej kartografie
zachovat pre ďalšie pokolenia výsledky prác
našich významných kartografov vydávaním
ich monografií a vydávat súbory vývoja ma-
pového obrazu významnejších našich miest
pre poznanie ich urbanistického vývoja.

4.8 V s lov n í k o v e j a n á z vos lov n e j
t vor b e pokračovat na tvorbe terminologic-
kého slovníka z oblasti kartografie a zúčast-
ňovať sa prác na medzinárodných výklado-
vých terminologických slovníkoch. Pokračo-
vat v úprave a štandardizácii geografického
názvoslovia vlastnej krajiny i ostatných kra-
iín a ich jednotné používanie dosiahnúť pub-
likovaním názvoslovných zoznamov ako za-
vaznú názvoslovnú normu.

4.9 Zvyšovanie životnej úrovne rastom vzdela-
nosti a rozvojomtelovýchovy, rekreáde a ra-
cionálneho a účelného využívania volného
času podporovat tvorbou máo pooulárnood-
borného zamerania a mát s témati'kou tel I()-

v Ý c h o v TI o - Š por t o vou, mototuristic-
kou so zameraním na rozvoj cestovného ru-
chu.

4.10 Zabezpečovať pri vydavatefských zámeroch
iných vydavatefstiev potrebné map o v é
p r í 10 h y, ktoré obsahovo-technickou úrov-
ňou budú zodpovedat úrovni publikácie a
vhodne ju doplňovat.

4.11 Pop u I a r i z o vat u nás úspechy a špičko-
vé kartografické diela sovietskej kartografie
ako i ostatných socialistických krajín a ak-
tívne spolupracovat s nimi na programoch
medzinárodnej spolupráce.
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Záver

Úlohy aktívnej edičnej politiky aj v oblasti ma-
povej tvorby sú vefké. Edičné plány, ktoré sú jej
konkrétnym prejavom mali by zabezpečovať čo naj-
primeranejšie mnohostranné potreby našej socia-
listickej spoločnosti. lch realizácia je aktívnym pre-
javom vydavatefstva za formovanie vlastného vyda-
vatefského profilu.

Výrazom aktívnej edičnej politiky je preto ne-
pochybne i rozpracovanie záverov XV. zjazdu KSČ
pre oblasť mapovej tvorby, ktorá sa stala neoddeli-

tefnou súčasťou fudskej civilizácie a teda aj so··
cialistickej spoločnosti a prispieva významným die-
lom k jej rozvoju, politickej, kultúrnej i technickej
vyspelosti.

Koncepcia aktívnej edičnej politiky - Slovenské ústre-
die knižnej kultúry (SÚKK) Bratislava 1975

Lektoroval: Ing. Daniel Lenko,
SÚGK, Bratislava

Ing. Georgij Karský, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartugrafický v Praze

V letošním roce vzpommame 200. výrocl naroze-
ní Gaussova. Jeho jméno je dobře známo každému
geodetovi. Běžnými pojmy jsou nám Gaussova me-
toda nejmenších čtverců, Gaussův zákon, algorit-
mus, Gaussovo zobrazení, souřadnice i metoda řeše-
ní 2. hlavní geodetické úlohy. Víme, že Gauss vyna-
lezl heliotrop (dokonce dva typy) a že dříve hojně

Obr. 1.: C. F. Gauss u mládí. Podle obrazu od H. A.
Schwarze (1803) z Gaussoua muzea u Brunšužku

užívaná Schreiberova metoda měření úhlú v sí-
tích vyššího řádu je propracováním postupu, dopo-
ručovaného již Gaussem a jeho žákem Gerlingem.
Teoretické práce Gaussovy související s jinak nepří-
liš významným hannoverským měřením (přibližně
1820-1830) se staly základem moderní geodézie
[1-3]. Z rozboru těchto měření určil Gauss hod-
notu refrakčního koeficientu (k=0,13) a také rozdí-
ly tížnicových odchylek a již roku 1828 fyzikálně
definoval plochu geoidu, aniž by jí dal tento název
[2]. Tyto geodetické práce a objevy jsou však
jen malým zlomkem díla, které Car! Friedrich
Gauss vykonal.

Vezměme libovolnou současnou učebnici fyziky.
Nalezneme tam Gaussovu soustavu jednotek, t.zv.
Gaussovy polohy v kapitole o měření magnetické-
ho pole, definici ohniskových délek a teorii optic-
k]ch výpočti'l v Gaussově par axiálním prostoru,
Gausi'lv okuLlr pro autokol;mační měření a více-
kráte narazíme na aplikaci Gaussovy věty, vyjadřu-
jící jeden ze základních vztahii tecrie vektorových
polí. V pJdrobnějších učebnicích optiky nalezne-
me zmínku o Gaussových teoriích čočkových optic-
kých systémi'l. Vezmeme-li do ruky učebnici geofy-
zikV nebo knihu o zamském magm)tislllu r 4, 5 j,
dočteme se nejen o Gaussově magnetické obser-
vatoři (1835), ale i o tom, že Gauss vytvořil základy
dodnes užívaně obecné teorie geomagnetismu
(1838), definoval její hlavní pojmy a vyrovnáním
určil pro epochu 1830. O hoc1nJty 24 kJnstant, urču-
jících zemské magnetické pole. A neopomněl uva-
žovat i o jiných jeho zdrcjích, než je jeJno-
duchý magnetický dipól. V astronomii je dobře
známa historka, jak díky Gausově nové metodě
výpočtu dráhy nebeského tělesa ze tří pozoro-
vání byla v r. 1801 znovu nalezena první pla-
netka Ceres, ztracená krátce po objevení bě-
hem konjunkce se Sluncem. Dosud se užívá
metoda výpočtu sekulárních poruch pomocí t.zv.
Gaussova prstence (hmota rušící planety je "roz-
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prostřena" podél její dráhy) i Gaussův postup nu-
merické integrace poruch. Gaussova gravitační kon-
stanta, jím odvozená a dnes definitoricky přijatá,
patří k základům astronomické soustavy jednotek.
Gauss vypracoval též vlastní metodu pro výpočet
zatmění ci věnoval se i praktické astronomii. Jeho
obecná metoda stejných výšek (1808) dochází ve
fundamentální i geodetické astronomii širšího
uplatnění až v novější době, kdy pro ni byly vytvo-
řeny speciální přístroje (k nejlepším patří česko-
slovenský cirkumzenitál) a lze používat samočin-
ných počítačů.
Ani tento výčet není ovšem úplný, neboť Gauss

byl především matematik. V tomto krátkém člán-
ku můžeme jen vyjmenovat některé oblasti mate-
matiky, kde zůstala jeho výrazná stopa [2]. Pra-
coval v oblasti teorie čísel a v algebře, rozvinul
obecnou teorii ploch (připomeňme si pojem Gaus-
sova křivost), uvažovalo geometrickém prOblému
rovnoběžek a možnosti neeuklidovské geometrie,
věnoval se otázkám matematické analýzy, zpraco-
val první systematický výklad teorie potenciálu, vě-
. noval se teorii pravděpodobnosti i otázkám čísel-
ných výpočtů (Gaussovy metody numerického inte-
grování a interpolace). A mnohé z výsledků svých
ryze teoretických prací matematických Gauss ihned
aplikoval při řešení konkrétních problémů tzv.
"exaktních" přírodních věd, které jsme uvedli dří-
ve.
Jaký byl. život tohoto velkého učence? Johann

Friedrich Karl Gauss (tak se psal je~tě v roce
1792 se narodil 30. dubna 1777 v Brunšviku. Jeho
otec, původně řemeslník, byl správcem městské vo-
dárny a později účetním a pokladníkem životní po-
jišťovny. Matematické nadání se často projevuje
již v dětství. Tak i o Gaussovi se vypráví, že ve třech
letech již nalezl chybu v jistém otcově výpočtu.
Známá je historka z obecné školy, kdy devítiletý
Gauss okamžitě vyřešil úlohu na součet dlouhé řa-
dy čísel. Zásluhou jeho tehdejšího učitele Bartelse
je, že podporoval nadaného žáka v jeho matematic-
kých začátcích, opatřoval mu literaturu a jinak mu
pomáhal. Potom Gauss studoval (od r. 1788) na
brunšvickém gymnasiu, dále na vyšší škole zvané
Collegium Carolinum (1792) a v létech 1795-1798
dokončil své školní vzdělání na universitě v Géittin-
gen. A již z doby studií pocházejí první Gaussovy
matematické objevy, např. konstrukce pravidelného
sedmnáctiúhelníka, jako zvláštní případ jeho nové
teorie dělení kruhu (1796). V té době se také začal
podepisovat nám známým způsobem: Carl Friedrich
Rauss. Roku 1799 předložil svou matematickou di-
sertaci, aby získal doktorát filosofie, a pak, se stal
docentem v Brunšviku. Během studií a ještě i po nic
Gausse hmotně podpo):'oval brunšvický vévoda Carl
Wilhelm Ferdinand, kterému byl Gauss představen
již v r. 179l.
Gaussovy práce vzbudily záhy pozornost vědec-

kého světa. Roku 1801 byl jmenován dopisujícím
členem Petrohradské akademie, která mu o rok
později r po znovuobjevení ztracené planetky Ce-
res) nabídla místo ředitele hvězdárny. Ale Gauss
zůstal doma a roku 1807 byl, povolán na univerzi-
tu v Géittingen, kde dostal katedru matematiky a
astronomie, spolu s místem ředitele observatoře.
Z"Ie pak pracoval po celý život. Nepřijal ani pozvá-
ní na univerzitu do Berlína (kolem r. 18211, ani
na připravovanou akademii do Vídně (1842]. Jen
málo cestoval a vůbec nepřekročil hranice Němec-
ka. Jeho věhlas však za ním přiváděl četné žáky
a spolupracovníky do Géittingen a on sám vedl

obsáhlou korespondenci s řadou vědců, z nichž
mnozí byli jeho dobrými přáteli: z nich jmenujme
např. Schumachera, Olberse nebo Bessela. A při-
cházely i ofiCiální pocty. Uvedeme zde jen část
Gaussova titulu: byl tajný dvorní rada, komandér
řádu Danebrogského, rytíř řádu Guelfického a
francouzského řádu čestné legie, pruského řádu
pro civilní zásluhy a řádu hvězdy severní, profe-
sor a ředitel hvězdárny v Géittingen, člen mnohých
společností nauk a akademií věd, vědeckých spo-
lečností atd., atd. Jak pomíjivě znějí však ty ko-
mandérské a rytířské tituly proti prosté větě
z dnešní učebnice: " ... a tuto soustavu rovnic ře-
šíme nejlépe Gaussovou metodou."
Gauss byl si dobře vědom tohoto poměru hodnot

a sám nikdy neusiloval o pocty a vyznamenání.
Jeho životopisci praví, že byl vždy skromný a přá-.
telský v jednání. Byl dvakrát ženat (po smrti své
první manželky se znovu oženil s její dobrou přítel-
kyní) a v obou manželstvích měl po dvou synech a
jedné dceři, o které se pečlivě staral. Stejně jako
o svou matku, která posledních 22 let žila u něho
na observatoři, i o svá vnoučata. Jsou různá svě-
dectví o tom, jak svědomitě a zajímavě přednášel
na· univerzitě (ač to leckdy pociťoval jako značnou
zátěž na úkor vědecké práce), jak se v 62 letech
naučil ruštině ("jako prostředek k omlazení") a
pak si s Petrohradskou akademií dopisoval v tomto
jazyku, jsou svědectví i o jeho zálibách literárních
(Walter Scott). Jen o dění politické se valně ne-
zajímal, ač byl současníkem francouzské buržoaz-
ní revoluce, napoleonských válek i revoluce roku
H148; pouze si občas v dopisech posteskl na "těžké
časy". Gauss se dožil vysokého věku 78 let a zemřel
23. února 1855.
Vraťme se ještě k jeho dílu a pohleďme na ně

trochu jinak: uvažme, jsou-li všechny ty názvy
"Gaussův vzorec", "Gaussova metoda" atd. oprávně-
né. Je třeba dobře známo, že Gauss uveřejnil me-
todu nejmenších čtverců r. 1809, po Legendreovi
(1806) a Andrianovi (1808), což ved 10 k rozhoř-
čené polemice [7]. Ale Gauss tuto metodu znal
a použil již roku 1802, při zpracování pozorování
znovuobjevené planetky Ceres, a nadto metodu for-
málně matematicky zdůvodnil a uvedl do podoby
použitelné v běžné praxi. Gauss navrhoval užívání
metody stejných výšek pro určení astronomické
šířky a délky a vypracoval způsob jejich výpočtu
z pozorování tří hvězd (1808); do praktické po-
doby, využívající pozorování většího počtu hvězd,
však rozpracoval metodu Knorre (1832) a pokud jde
o samu myšlenku použití pozorování hvězd ve stej-
ných vvškách měl Gauss své předchůdce, z nichž
se uvádí Maupertuis [8]. Určení dráhy kosmické-
ho tělesa ze tří pozorování bylo v době slavného
Gaussova výpočtu dráhy planetky Cere s dobře mož-
né již známým postupem Lagrangeovým. Ba co ví-
ce - pokud jde o prvé přiblížení, jsou obě metody
věcně totožné. Ale zatímco další řešení vede u La-
grange k těžkopádným nekonečným řadám, Gauss
založil svůj iterační postup, dodnes hojně užívaný,
na poměrně jednoduchých trigonometrických vzor-
cích, vyjadřujících poměr ploch výseče dráhy a ve-
psaného trojúhelníka [6].
Nebylo Gaussovým zvykem uvádět ve svých pub-

likacích, co vykonali jeho předchůdcové; snad
proto, že mu šlo hlavně o podstatu věci. Naopak,
jeho postup numerické integrace poruch v pohybu
kosmických těles s autorovým svolením uveřejnil
Encke roku 1837 [6], a dále pak rozvíjel tuto
tematiku, Gaussův postup výpočtu slunečnícll za·
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tmění zařadil roku 1850 do německého vydání Pře-
~ledu praktické astronomie od pulkovského astro-
noma Saviče jeho překladatel W. Gotze [9]. Řada
věcí byía uveřejněna až při posmrtném vydávání
Gaussovy korespondence a poznámek z pozůstalos-
ti. To se týká zejména neuklidovské geometrie,
o které Gauss uvažoval současně s Lobačevským a
Bolyaiem, komplexních a hyperkomplexních čísel
(znal pojem kvaternionu čtvrt století před Hamil-
tonem] a úvah topologických, které inspirovaly
v době práce na gottigenské observatoři Lestinga
(1806-1882] k pozdějšímu rozvinutí této disciplí-
ny [2].
Můžeme se tedy domnívat, že některé objevy

a postupy byly snad nazvány Gaussovým jménem
"jen" proto, že se danou tematikou zabýval a byl
učencem velikého věhlasu. Ale právě tak je možné,
že některé vlastní výsledky Gaussovy známe pod
jmény jiných autorů. Při jeho velikosti to není pří-
liš podstatné.
Gaussovo dílo je stále živé - a proto jsme se

odvolávali na současné učebnice a vědecká díla.
Můžeme říci, že odborníci řady oborů znají každý
"svého", poněkud jiného Gausse. Na Gausse "geode-
tického" vzpomínal před sto lety profesor dr. Ka-
rei rytíř Kořistka (v přednášce otištěné též v kníž-
ce Studničkově [1]] takto: "Když se mně
r. 1853 dostalo štěstí spatřiti velkého onoho ma-
tematika , a pohovořit s ním na hvězdárně jeho
v Gottinkách ... , tu pronesl Gauss ke mně, zahle-
děvšímu se zcela v tvář jeho, abych ji navždy v pa-
měti sobě zachoval, na rozloučenou následující slo-

va: ,Vy jste praktický geodaet. Geodaesie byla
v mladších letech nejmilejším mým zaměstnáním.
Tu zbývá mnoho ještě díla.' K čemuž já odpověděl:.
,Vy jste nám jiného díla nezůstavil, leč abychom
pilně a svědomitě obraceli v užitek naučení Vaše.' "
Ovšemže tato slova Kořistkova byla i tehdy, stej-

ně jako dnes, nadsázkou. Avšak je jen málo jmen,
která se ve vědecké literatuře vyskytují tak často,
jako jméno Gaussovo, a přitom nejen ve spojení
s jednotlivými pojmy, ale v názvu vědeckých a tech-
nických metod, stále aktuálních. Právem proto řa-
díme, C. F. Gausse mezi největší učence všech dob
a vzpomínáme výročí jeho života.
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Pro sledování svislých složek pohybů zemského povr-
chu v oblasti kladenského kamenouhelného revíru
byla v roce 1961 zřízena zvláštní nivelační síť (ZNS
Kladno) - viz obrázek č. 1. Původním záměrem
výzkumného programu bylo zjišťovánítěžební čin-
ností vyprovokovaných pohybů geologické (tekto-
nické) povahy. Celý program byl začleněn do rozsáhlé-
ho úkolu výzkumu recentních pohybů zemské kůry.
Předpoklady o souvislostech mezi přemísťováním
hmot těžbou a mírou geologické pohybové aktivity
území se nepotvrdily (alespoň ne v předpokládaném
rozsahu větších tektonických celků) a tak bylo úsilí
postupně zaměřováno na výzkum ohecných poznatků
o chrakteru pohybů v periodicky zaměřovaných
sítích a na detailní zkoumání technogenních pohy 1-1\,
poskytující cenné výsledky z hlediska odborného,

ale i národohospodářského, protože umožňuje syste-
maticky sledovat vývoj deformací zemského povrchu
v oblastech postižených důsledky důlní činnosti.
Výsledky systematického výzkumu mohou bezpro.
středně ovlivňovat plánovaný rozvoj těchto oblastí,
případně předcházet škodám, které jsou v místech
přímého vlivu poddolování obvyklé. Nemalý význam
má i vyhodnocení doznívajících deformací terénu,
které umožní efektivní využívání plánovaných ploch
pro výstavbu a omezí na minimum nežádoucí jev,
kterým je využívání zemědělské půdy pro výstavbu.

Zvláštní nivelační síť Kladno byla zaměřena
v letech 1961, 1964, 1970 a 1975. Vyhodnocení etap
1961 a 1964 provedl Kruis v práci [3] a měření z roku
1970 zhodnotil Vyskočil [4].

V roce 1975 byla stávající síť zhuštěna tak, aby
bylo možno sledovat vlivy dolování, tzn. zkoumat
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Obr. 1: Zvláštní nivelační síť Kladno s vyznačením lokalit disku-
tovaných v kapitole 4

mechanismus technogenních deformací. Pořady zhuš- na tvar
těné sítě byly poprvé zaměřeny současně s celkovým
zaměřením ZNS Kladno v roce 1975.

Pro posouzení přesnosti provedených měření byla
použita Vignalova kritéria, kde T:L je celková střední
kilometrová chyba skládající se z konstantní nahodilé
složky a proměnlivé složky systematické, měnící se
v oboru O< L< 50 km (přijatá limitní hodnota
50 km vyjadřuje délku úseku, v kterém systematické
chyby působí ještě jako pravé systematické chyby).
Vypočtena byla jako střední kilometrová chyba
z uzávěrů polygonů (TL = mO.F). Jelikož průměrná
délka polygonů v ZNS Kladno je 55 km, můžeme vy-
počtené T:L považovat za limitní hodnotu celkové
střední kilometrové chyby T: (podle Vignala), jejíž sy-
stematická složka má již proměnlivý charakter a lze
ji odhadnout z jednoduchého vztahu

kde 'YJ = mO.R - nahodilá složka celkové jednotkové
kilometrové chyby, vypočtené z nesouhlasů e mezi
měřeními obousměrné nivelace v n oddílech o délkách
Ri (vzorce pro výpočet mO.R a mO.F jsou uvedeny v prá-
ci [2]).

Měření v roce 1975 je možno posuzovat stejným
způsobem pro snadnější srovnání s předchozími eta-
pami, ale navíc je možno odhadnout střední kilo-
metrovou chybu z uzávěrů polygonů zhuštěné sítě.
Zhuštění bylo provedeno v polygonu B - viz obrázky
č. I, a 2, kde vzniklo 31 uzavřených polygonů o prů-
měrné délce 12 kilometrů.

Zdánlivá rozdílnost v kvalitě nivelace daná roz-
dílností hodnot celkové střední kilometrové chyby T:
v jednotlivých etapách měření vyplývá z malého počtu
prvků (nF = 3) v odhadech mO.F' Jestliže testujeme
vypočtené hodnoty T: pomocí základní střední chyby
mO.F = ± 0,86 mm - viz [I], [2], platné v čs. státní

nivelační síti, zjistíme, že žádné mě.
ření nelze považovat za nekvalitní,
neboť .

(Tento test nelze aplikovat na mě-
ření zhuštěné sítě v roce 1975.)

Výsledky měření ve zvláštní ni-
velační síti Kladno byly vyrovnány
obvyklým způsobem vyrovnání na-
měřených změn v převýšeních LIhii =
= hU - hU, kde tI a t2 jsou střední
okamžiky jednotlivých etap měření
[2]. Rovnice oprav byly sestaveny
na základě uzávěrové podmínky
v polygonech

IDLlhii = Ut2 - Utl = LIU je rozdíl
uzávěrových odchylek obou etap
měření. Rovnice oprav lze upravit

Postupným sčítáním vyrovnaných změn v převyse-
ních od bodu Po dostaneme přímo vyrovnané změny
výšek bodů LlHi (za období LIt = t2 - tI)

i
~ (LlhOi + LlVOi) = LJHi.
o

Roční rychlost vertikálního pohybu bodu Pi je dána
výrazem

LlHiV·=--·, LIt

Body byly vybrány podle kvality stabilizací (skal-
ní stabiljzace, hloubkově založené stabilizace, kvalitní
nástěnné stabilizace a výjimečně nivelační kameny)
tak, aby jejich pohybová aktivita jako celku conejvíce
charakterizovala pohybovou aktivitu sledované oblas-
ti. Hodnoty vertikálních rychlostí jsou vztaženy
k bodu pořadu II. řádu Bhi-53.1 (skalní stabilizace),
jehož relativní stabilnost byla ověřena rozbory všech
liniových zaměření pořadu Bhi Řepy-Slaný. Diskuse
jeho stability a posouzení vhodnosti jeho výběru jsou
provedeny také v pracích [3] a [4].

Takto byly vyrovnány všechny kombinace dvou
etap měření (1964-1961, 1970-1961, 1970-1964,
1975-1961, 1975-1964 a 1975-1970).

Pro posouzení přesnosti vypočtených ročních
rychlostí pohybu bodů můžeme použít středních
chyb měřených hodnot, které dají širší interval spo-

1961 I 1964 I 1970
I

1975 I 1975ZNS zhuštění
KLAD NO

=
1] ± 0,42 ± 0,36 ± 0,43 I ± 0,34 ± 0,48
1; ± 0,50 ± 0,70 ± 0,241 ± 1,04 ± 0,68
T ± 0,66 ± 0,79 ± 0,49 ± 1,09 ± 0,83
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lehlivosti než aposteriorní odhad po vyrovnam.
Odhad střední kilometrové chyby naměřené změny
převýšení je

Vzhledem k tomu, že počet nadbytečných merení
r = nF = 3, vyplývá, že i při dodržení základní
přesnosti nabývají empirické chyby mO.Llh náhodných
hodnot a z toho vyplývají i náhodné hodnoty interva-
lů spolehlivosti.

Střední chyba roční rychlosti pohybu bodu
Pde

kde L. je vzdálenost bodu Pi od výchozího bodu Po
v kilometrech a LIt je časový intervllJ mezi dvěma
měřeními sítě.

Interval spolehlivosti nelze přesně vyjádřit nor- ·15
málním rozdělením. Správnější by bylo jeho rozšíření
podle Studentova rozdělení.

·10Přehled odhadů diskutovaných středních kilo-
metrových chyb pro uvedená časová období v ZNS
Kladno je uveden v tabulce Č. 2.

Etapy I
mO,Llh I mo.v

I
mm

1964-1961 ± 1,03 ± 0,34
1970-1961 ± 0,82 ± 0,09
1970-1964 ± 0,93 ± 0,15
1975-1961 ± 1,27 ± 0,09
1975-1964 ± 1,35 ± 0,12
1975-1970 ± 1,20 ± 0,24

Kritický interval spolehlivosti v případě vyhodnoce-
ných etap ZNS Kladno je natolik široký, že nelze
vyrovnané změny převýšení téměř' v žádném případě
přesvědčivě přisuzovat vlastnímu pohybu bodů.
Interval spolehlivosti však může být v těchto pří-
padech považován pouze za orientační kritérium, neboť
není odvozen z takového počtu prvků, který by mohl
býť považován za dostačující pro předpoklad normál-
ního rozdělení chyb.

Po?žijeme některá další možná kritéria pro posou-
zení pohybové aktivity určitého území. Především
je možno zkoumat vývoj průměrné absolutní hodnoty
roční vertikální složky pohybu všech bodů určitého úze-
mí s narůstajícícím časovým rozdílem mezi etapami
měření. Vypočtená průměrná absolutní hodnota pro
území se stálým zdvihem nebo poklesem musí být
na časovém intervalu nezávislá.

Průměrné absolutní hodnoty byly v ZNS Kladno
vypočteny pro jednotlivé polygony a pro celou síť
ve všech časových intervalech. Výsledky jsou uvedeny
v grafech č. 1 a 2.

Z grafů je zřetelné zmenšování průměrné abso-
lutní hodnoty pohybu se vzrůstajícím časovým rozdí-
lem. Průběh grafu může být určitým měřítkem pohy-
bové aktivity území. Velikost vypočtené hodnoty

v závislosti na prodlužujícím se časovém rozdílu
mezi měřeními se přibližuje k určité limitní hodnotě,
která odpovídá ve stabilních územích prakticky ne-
jistotě vertikálních rychlostí, vyplývající z přesnosti
měření obou etap. V případě větší limitní hodnoty
můžeme usuzovat na větší pohybovou aktivitu daného
území. Roční rychlosti vypočtené z kratších období
jsou značně zatíženy exogenními pochody periodické
i neperiodické povahy.

Zajímavé je srovnání časového průběhu hodnot
v oblasti Kladna se stejnými hodnotami vypočtenými
pro ZNS Most - graf č. 2. Srovnání ukazuje, že oblast
kladenské sítě je stabilnější. Nelze však vyloučit
možnost většího nahromadění nivelačních chyb v ZNS
Most vyplývající z větší vertikální členitosti terénu.

Graf 1: Časový vývoj průměrných absolutních hod-
not ročních vertikálních změn na jednotlivých

polygonech

Graf 2: Časový vývoj průměrných absolutních hod-
not ročních vertikálních změn v celé ZNS Klad-

no a obdobný graf pro ZNS Most

Doplňující možností, jak posoudit charakter
pohybů určité oblasti, je sledování časového vývoje
průměrné algebraické hodnoty vertikálních ročních
rychlostí bodů oblasti. Vypočtená průměrná hodnota
charakterizuje především směr pohybu bodů (poklesy
nebo zdvihy).

V ZNS Kladno byly vypočteny hodnoty průměr-
ných ročních vertikálních rychlostí pohybu bod i'!
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(2. kritérium) v celé síti pro všechny časové intervaly,
tak jako v případě výpočtu průměrné absolutní
hodnoty. Výsledky jsou v grafu č. 3.

Důležitým výsledkem je zjištění, že průměrná
hodnota pohybů mění v různých časových obdobích
znaménko. Svědčí to o periodickém charakterll pře-
devším exogenních pohybů, ale i o možné periodicitě
pohybů jiného původu. Periodu těchto jevů nelz 3 ještě
ze získaných výsledků odhadnout s dostatečnou váhou.

Ani jedno použité kritérium neprokázalo pohy-
bovou aktivitu prostoru kladenské sítě. Lokální de-
formace, které je možno pozorovat na grafech změn
převýšení, je nutno považovat za projevy exogenních
nebo technogenních vlivů.

Graf 3: Časový vývo; průměrných algebraických
hodnot ročních vertikálních změn v celé ZNS

Kladno

4. Pohybově aktivní úseky na obvodovém polygonu ZNS
Kladno

ZNS Kladno byla projektována tak, aby pořady, které
ji tvoří, pokud možno bezpečně míjely poddolovaná
území. Přesto je možno nalézt na obvodových poly-
gonech několik pohybově výraznějších lokalit, které
nemohou být produktem tektonických pohybů.

Studujeme-li grafy změn převýšení všech tří
polygonů ZNS Kladno (jsou součástí operátů opako-
vaných nivelací a jsou uloženy v Geodetickém ústavu
v Praze), můžeme s jistotou označit 3 lokality:
Brandýsek (pořad Bhi), Studeněves (pořad Bh 13)
a Tuchlovice (pořad Bh 1). Označení lokalit je na
obrázku č. 1.
1. lokalita: Brandýsek

Při porovnání měření z let 1961 a 1964 se projevil
značný pokles v obci Brandýsek s maximálními hod-
notami dosahujícími 8 cm poblíž bývalého dolu Mi-
chal. Poklesová oblast měla značný rozsah (schema-
ticky na obrázku č. 1). Jelikož těžba byla na dole
Michal ukončena již v minulém století, nemohly být
poklesy vysvětleny jako doznívání technogenních
pochodů.

Po vyhodnocení další etapy měření v roce 1970
se zjistilo, že za období 1970-1964 došlo naopak
ke zdvihu dosahujícímu poblíž dolu Michal až 2 cm
územně obdobného rozsahu jako v předchozím srov-
nání.

V období 1975-1970 došlo k postupné pohybové
konsolidaci s relativními pohyby v nejbližším okolí
dolu Michal dosahujícími 1 cm.

Změna znaménka pohybů vylučovala možnost,
že byly způsobeny vzdálenější důlní činností. Vy-

lokV
15

světlit původ těchto deformací se podařilo ve spo-
lupráci s měřickým oddělením ředitelství kladenských
dolů, které nám poskytlo podrobné informace o zámě-
ru obnovit těžbu v začátku 60tých let. Důl Michal
byl zatopen a bylo třeba o mnoho metrů snížit hladinu
vody. V období od roku 1961 do roku 1965 se intezívně
čerpala voda a hladina se snížila téměř o 40 metrů.
Mezi středními okamžiky zaměření obou etap v letech
1961 a 1964 došlo k odčerpání téměř 27,5 metru vody.

V roce 1965 bylo konstatováno, že přítok vody je
příliš silný a že záměr obnovit těžbu nelze realizovat.
Na základě tohoto rozhodnutí byl důl opět částečně
zaplaven a hladina udržována čerpáním užitkové vody.
To znamená, že v období 1964 až 1970 došlo ke zvý-
šení hladiny spodní vody v širokém okolí dolu a tím
také k deformaci (zdvihu) terénu. Jde tedy v případě
této lokality o modelový případ vlivu změn hladiny
spodní vody na stabilitu nivelačních bodů patřící
svou povahou do exogenních vlivů, v tomto případě
však vyprovokovaný technickou činností.
2. lokalita: Studeněves

Dlouhodobé doznívání technogenních deformací
je možno doložit na případě lokality Studeněves.
Úsek pořadu Bh 13 (o délce přibližně 5 km - sche-
maticky na obrázku č. 1) prochází nad těžebním
územím bývalého Luisina dolu, kde se těžilo do roku
1908 asi v hloubce 38 metrů. Z grafu č. 4 je zřejmé,
že ještě po roce 1961 probíhala částečně konsolidace
terénu, dosahující v místě maximálního vlivu hodno-
tu 3 cm. Že šlo o postupnou konsolidaci, dokazuje
porovnání etap 1970-1964, na jehož grafu je ještě

1975-1961
O

-5
-10

-
15
1-20

-25mm
1975 -1964

O

1975-1970~r~=
-15

mm

~~----~m-

Graf 4: Konsolidace terénu v prostoru těžebního
území bývalého Luisina dolu ve Studeněvsi
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patrné doznívání 'po roce 1964.
Třetí porovnání z rozdílu etap
1975-1970 svědčí o dokonalé
pohybové konsolidaci území.

Vzhledem k tomu, že udáva-
ná hodnota doznívání deformací
po úplném skončení těžby v kla-
denském revíru je 8 až 12 let,
je zjištěná doba, přesahující 50
let, ve značném nesouhlasu.

3. lokalita: Tuchlovice
Typická ukázka přímého vli-

vu podpovrchové těžební činnos-
ti je lokalita Tuchlovice (pořad
III. řádu Bh 1, který však v tom-
to úseku není součástí obvodo-
vého polygonu ZN~ ,Kladno -
schematicky na obrázku č. 1).
Z grafu č. 5 je možno si utvořit
představu, jak značného rozsahu
jsou deformace, nutně ohrožující
stávající výstavbu v zasažené
oblasti. Zvláště nebezpečné jsou
úseky s velkým gradientem změn

r I 1 1 [

~ ~ S~gg
33333
3=333

• hloubková stabilízace
• tyčovástabilizace

deformací, kde dochází k náklonům a smykovým
deformacím. Deformace uvedené v grafu jsou vyvolá-
ny těžbou dolu Nosek. Zajímavý je pokles dvou bodů
v levé části grafu, které jsou navíc ovlivněny těžbou
z dolu Nejedlý II. Tyto body jsou součástí lokality
Srby, která je silně postižena přímými vlivy pod-
dolování, včetně rybníku Záplavy, který vznikl
poklesem terénu a v současné době dosahuje plochy
několika hektarů.

5. Technogenní pohyby ve zhuštěné části ZNS Kladno

V roce 1975 byla ZNS Kladno zhuštěna v té části,
která je nejvíce pod vlivem těžební činnosti, s cílem
podrobného studia technogenních deformací na
základě opakovaných zaměření. Tento úkol byl vy-
volán potřebou vypracovat plán rozvoje výstavby
kladenské aglomerace.

Síť 20 nivelačních pořadů (Bh 15 až Bh 34)
byla navržena ve spolupráci VúGTK s Geodetickým
ústavem v Praze. Rozmístění zvláštních stabilizací,
zajišťujících svou stabilitou kvalitní vyhodnocování
provedených měření, je uvedeno na obrázku č. 2.

Do nových pořadů bylo převzato značné množství
existujících nivelačních bodů (především osazených
na domech) ze stávajících podrobných nivelačních
sítí (PNS Kladno, Švermov atd.) a ze stávajících
pořadů technické nivelace, Navíc byly převzaty
i některé body založené měřickým oddělením kladen-
ských dolů pro dlouhodobá sledování technogenních
deformací v plošných sítích některých obcí (Vinařice,
Srby, Švermov, Libušín atd.). Převzetí bodů umožnilo
provést již po prvním zaměření zhuštěné sítě před-
běžné vyhodnocení pohybové aktivity celého území
i některá detailní sledování vybraných lokalit.

Pro předběžné vyhodnocení pohybové aktivity
území a pro vymezení ploch, kde již deformace dosta-
tečně dozněly, byly vypočteny odhady ročních verti·

Graf 5: Přtmý vliv poddolování na úseku nivelační-
ho pořadu Bh 1v Tuchlovicích
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Cílem této práce byl rozbor dosavad-
ních etap nivelačních měření zvlášt-
ní nivelační sítě Kladno z hlediska
přesnosti měření, přesnosti vyrov-
naných hodnot a metodiky jejich
interpretace. Zvláštní důraz byl kla-
den na výzkum technogenních pohy-
bů v souvislosti se zhuštěním části
ZNS Kladno.

Přesnost zaměření sítě ve všech etapách byla
charakterizována celkovou střední kilometrovou chy-
bou vypočtenou z uzávěrů polygonů a byl konstato-
ván její nahodilý charakter vyplývající z malého počtu
prvků, z kterých se odhadovala.

Rozbor výsledků vyrovnání se zabýval především
reálností odhadů středních chyb vyrovnaných verti-
kálních rychlostí pohybu bodů. Bylo zjištěno, že od-
hady středních chyb jsou vzhledem k malému počtu
prvků náhodné veličiny a že z nich vyvozované inter-
valy spolehlivosti nemají reálné opodstatnění.

Pro interpretaci pohybové aktivity oblasti nebo
jejích částí byla vzhledem k tomu použita jiná krité-

Obr. 3: Hranice dobývacích prostoru současné i budoucí. těžby s vy-
značením činných dolU

kálních rychlostí z rozdílů výšek bodů. Časový rozdíl
byl dán datem prvního zaměření a rokem 1975. Je
jasné, že roční rychlosti jsou v případě technogenních
deformací jen hrubým odhadem, neboť nelze téměř
v žádném případě předpokládat lineární průběh
deformací. Proto se může stát, že oblast předběžně
vyhodnocená jako pohybově aktivní vzhledem k tomu,
že vypočtená rychlost pohybu z rozdílu výšek a ča-
sového intervalu přesáhla 1 mm za rok, je již dlouhou
dobu stabilní, protože pohyby se odehrály v krátkém
časovém úseku v minulosti.

Přesto je možno si z obrázků č. 3 a 4 učinit
představu o vztahu mezi rozmístěním jednotlivých
dolů v rámci celého dobývacího prostoru a předběž-
ným vymezením mobilních a stabilních oblastí.
Mnohem přesnější rozbor bude pro-
veden po zpracování opakovaného
zaměření zhuštěné ZNS Kladno, kte-
ré se uskutečnilo v roce 1976. Vy-
hodnocené výsledky této etapy již
budou moci bezprostředně sloužit
pro účely plánování.

Ve spolupráci s pracovníky mě-
řického oddělení oborového ředitel-
ství kladenských dolů (OŘKD)
v Kladně bylo možno přistoupit ještě
k detailnímu sledování některých
lokalit s dlouhodobým průběhem
deformací. Díky výsledkům měření,
jejichž počátek spadá v mnoha pří-
padech do začátku století, je možno
zkoumat jevy vyvolané zahájením
těžby, postupující těžbou nebo i ob-
novovanou těžbou v dlouhé časové
řadě. Cenné jsou tyto výsledky i pro
výzkum doby doznívání účinků tě-
žby.

Měřické oddělení kladenských
dolů sleduje také dlouhodobě husté

plošné sítě v některých vybraných
obcích Kladenska. Na základě vy-
hodnocených izolinií poklesů je mož-
no vymezovat nejnebezpečnější mís-
ta s největším gradientem deformací
(místa s nejhustší kresbou izočar),
kde lze předpokládat značné náklony
i smykové deformace. Jsou to také
místa s možným výskytem terénních

Bušlěhrad projevů tektonických poruch, které
provázejí pokračující nebo obnovo-
vanou těžbu.
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ria. Byl zkoumán časový vývoj průměrné absolutní
hodnoty rychlosti pohybu bodů dané oblasti a zjištěna
výrazná závislost (zmenšování průměrné absolutní
hodnoty se vzrůstajícím časovým rozdílem).

Dalším kritériem pro posouzení pohybové akti-
vity území bylo zkoumání časového vývoje průměrné
algebra,ieké hodnoty vertikální rychlosti pohybu
bodů. GrcJy této závislosti ukázaly, že se pravděpo-
dl b'lě HlCní periodieky znaménko pohybů. Jestli se
dalším výzkumem prokáže platnost tohoto jevu i mi-
mo působení exogenníeh vlivů, bude to znamenat
pokrok ve vývoji pozlll1tků o pohybech zemské kůry.

Pohybová aktivita zkoumaných území je nevý-
mzná a nemá stálejších tendencí. Výraznější projevy
pohybové aktivity na částech pořadů, tvořících obvo-
dový polygon ZNS Kladno, byly zkoumány na třech
lokalitách. Všechny případy byly vysvětleny buď
probíhajícími, nebo doznívajícími technogenními vlivy.

Ve spolupráci s měřickým oddělením OŘKD
byly navíc detailně zkoumány projevy technogenních

deformací jak v celém postiženém území (předběžný
rozbor stabilních oblastí), tak i v jednotlivých přípa-
dech lokálních sítí některých obcí.
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Blízká fotogrammetrie
při měření stavebních dílců

Doc. Ing. Josef Šmidrkal, CSc.,
Stavebni fakulta ČVUT, Praha

V rámci státního výzkumného úkolu "Rozvoj mate-
riálové základny a zprůmyslnění stavebnictví" se
řeší možnosti uplatnění blízké fotogrammetrie pro sta-
novení geometrické př6snosti stavebních dílců a pro
sledování průběhu prací při výstavbě montovaných
objektů. Při sledování spár a styků stavebních dílců
u vícepodlažních objektů zatím uplatněné analogové
metody pozemní fotogrammetrie neuspokojily všech-
ny požadavky zadavatele. Při sledování geometrické
přesnosti stavebních dílců však byly dosavadní vý-
sledky uplatnění blízké fotogrammetrie úspěšné.
V následujícím příspěvku bude proto podán přehled
o těchto výsledcích a na závěr naznačena cesta dalšího
zlepšení použité metody.

Podle požadavku zadavatele bylo provedeno
experimentální měření stavebních dílců přímo ve
výrobně, v n.p. Prefa Malešice, kde se v současné době
vyrábějí stavební dílce typů Larsen·Nielsen a VVÚ-
-Eta.

Po rekognoskaci byl zvolen postup, kdy se bu-
dou steNební dílce zaměřovat při dopravě z výrobní
haly na skládku. Panely jsou zavěšeny při dopravě
na jeřábech ve svislé poloze, což je s hlediska poři-
zování snímků výhodné. Stropní panely jsou však

přepravovány v poloze vodorovné a jejich fotografo-
vání na skládce se neosvědčilo. Bude proto třeba v dal-
ší fázi výzkumu řešit tuto problematiku jiným vhod-
ným postupem.

Bylo rozhodnuto použít pro snímkování dvojitou
měřickou komoru SMK 5,5/0808 se základnou 120 cm,
protože vzdálenost fotografování se pohybuje kolem 4
až 7 m. Vyhodnocení snímků se provádí analyticky na
základě měření snímkových souřadnic a paralax.

V souladu s dosav:adní technologií zadavatele
se prokládá modelem panelu srovnávací, ideální rovi-
na, k níž budou vztaženy všechny odchylky od ide-
álních rozměrů a rovinnosti.

Těmto požadavkům se přizpůsobil způsob poři-
zování i vyhodnocení snímků.

Pro pořízení snímků se volí komora SMK 5,5/0808
VEB Carl Zeiss, Jena (obr. 1) se základnou b =
= 120 cm. Konstanta komory je kolem 56 mm, rozměr
snímků 8 X 8 cm na deskách 9 X 12 cm. Všechny
údaje o prvcích vnější a vnitřní orientace se ofotogra-
fují zároveň na snímek. Komora se používá s vodorov-
nou osou záběru, aby vyhodnocení bylo co nejjedno-
dušší.
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Pro postavení komory se umístí stativ pod kolej-
nice jeřábové dráhy s základna se orientuje přibližně
rovnoběžně s jeřábovou dráhou. Horizont se volí asi
2,0 m nad zemí.

Při výjezdu s panelem jeřábník natočí kočku tak,
aby byl stavební dílec přibližně vose jeřábové dráhy,
zastaví se před stř'edem základny a panel poněkud
spustí, aby se objevil v hledáčku komory. Tento pra-
covní úkon nijak neovlivní plynulost přepravy sta-
vebních dílců, protože trvá asi I min. V př'ípadě
potřeby a vhodného osvětlení lze z jednoho stanoviska
komory obsluhovat i dvě sousední jeřábové dráhy.

Pro fotografování je třeba používat citlivější
fotografický materiál, např. desek WO-l s citlivof:ltí
17° DIN, aby použité expoziční doby byly krátké,
kolem 1/100 s, protože i po zastavení jeřábu se panel
kývá.

Pro úsporu čaf:lUse zatím nesignalizovaly vlíco·
vací ani kontrolní body. Podle zkoušek komory lze
zaručit poř'ízení normálního případu stereofotogram.
metrie velmi spolehlivě.

Pro informaci jsou v tab. 1. shrnuty základní
údaje o snímcích a apriorní přesnosti komory SMK
5,5/0808. Především je uvedeno měřítkové číslo
snímku ms pro zvolenou vzdálenost y stanoviska
komory od stavebního dílce. Vynásobíme-li ms
střední chybou, s jakou lze měřit snímkové souřadni-
ce m;c, a mz, lze odhadnout apriorní chyby v poloze
bodů na objektu. Další veličinou je střední chyba
my v určení modelové souřadnice bodu, jež leží vose
záběru pro případ, že střední chyba v určení hori-
zontální paralaxy mp = ± 0,01 mm. Konečně je
uvedena poloviční šířka zobrazeného objektu na

H iayní p".mmetry snímků pořízených komo-
l'()(i 8.:ln,," ;L)I()8~)8 se z,íkladnou b = 120 cm

Vzdálenost
I

M!'ř·. číslo

j
Sti'ední ehyba

I
Polovíční

fotografování snímku my šířka objektu
v metrech I Tns v mílímetrech š/2 v metrech

3 54 ,L 1,0 2,1
" 89 4,0 3,6.)

10 180 15 7,2
15 269 34 10,7
20 357 59 14,3

Poznárnka: pro snadnéjší odhad lze určit max. hod-
no! .y středních chyb v modelových sou-
ř,ulnieích :c a z pro body, ležící u okraje
snímkú h'~dnotou
m,;c = mz = 0,7.my.
Střední chyba my v tab. je vyjádřena
pro střední chybu měř-ené paralaxymp =
-- :i: 0.01 rum.

jednom snímku .~/2. Z ní lze lehce odvodit stereo-
skopické obrazové pole SP = (2.š/2) - 1,20 m.

Vyhodnocení stěnových panelů bylo provedeno na
stekometru VEB Carl Zeiss, Jena (obr. 2) měřením
snímkových souřadnic a horizontálních paralax.
Na 80 kontrolních bodech byla testována vnitřní
přesnost měření opakovaným nezávislým nastavová-
ním měřické značky na zvolené body. Byly zjištěny
střední chyby v nastavování a měření snímkových
souřadnic a paralax

m;c, = mz, = ± 5 /hm, mp = ± 3 /hm

na nesignalizovaných bodech.

Po oriont"oci snímku (obr. 3) v přístroji pomocí
J ámových značek se nejprve registrují snímkové sou-
ř'adnice a paralfJoxyrámových značek, pak ve dvou
řadách souř'adnico rohů panelu a nakonec v jedné
řadě podrobné body, tvořící pravidelnou síť o 25
až 30 bodech. Identifikační údaje označují typ bodu
a jeho polohu na stavebním dílci.

Proměř'ení jednoho stavebního dílce trvá v prll-
měru podle typu 30 až 45 min.
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Po redukci měřených snímkových souřadnic na hlavní
snímkový bod, kterou provede počítač z děrné pásky
měřených souř'adnic a paralax, se vypočítají modelové
souřadnice bodů X, Y, Z z normálního případu ste·
reofotogrammetrie:

X=b.x', Y=~, Z=~ (1)
ppp

kde: b délka základny, f ... konstanta komory,
x', z', p redukované snímkové souřadnice a hori-
zontální paralaxy.

Protože stavební dílec je vzhledem k modelovému
souřadnému systému pootočen a také nakloněn, pro-
loží se modelovými souřadnicemi ideální rovina sta-
vebního dílce tak, aby co nejlépe aproximovala rovinu
stavebního dílce.

Pro vyřešení roviny lze využít analytického ře-
šení v prostoru. Přibližnou polohu ideální roviny
získáme proložením třemi body (zpravidla rohy pane-
lu), tj. rovnicí

z = Ao + Box + 0oY,

kde koeficienty:

G _ (Zl- Z2) (Xl- Xa) - (Xl- X2) (Zl- Za)
o - (YI- Y2) (Xl- Xa) - (Xl- X2) (YI- Ya)

B
o
= (Zl - Z2) - 00 (YI - Y2)

XI- X2

Řešení definitivních koeficientů v rovnici (2)
ideální roviny je provedeno metodou nejmenších
čtverců. Rovnice oprav pro uvažova,nou vzdálenost
bodu od ideální roviny bude

1

VI + B5 + 05 '

Xi VI + B~+ 05- doBob; = ---.------. I+B6+06 --~-

Yi VI + B6 + 06 - doOo
Ci = 1+ Bg + 05 '

. Ao + BoXi + 00Yi - Zi
li = do = --========-- (5)VI + B5 + O~

Řešením soustavy normálních rovnic sc určí defi-
nitivní koeficienty

Každý proměřovaný bod panelu je určen v pra-
voúhlém systému modelových souřadnic X, Y, Z
a po vyřešení roviny v systému x, Y, Z definovaném
takto:

- ideální rovina je totožná s rovinou x, Y,
- počátek soustavy souřadnic je volen v patě kolmice

dolního levého rohu panelu,
- osa +x prochází patou kolmice levého horního

bodu panelu,
- osa +z je orientována ve směru ke stanovisku foto-

grafování.

Řešení se provede analyticky v prostorových
modelových souřadnicích.

Nejprve se určí vzdálenost di bodu Pi (XiYiZi)
od roviny za vztahu

d. _ Ao_+ BoXi + °OYi
t - VI + B5 + 06 .

Ze známého jednotkového vektoru normály
ideální roviny a vzdálenosti di bodu Pi lze snadno
určit souřadnice bodu p+(xt YtZn - paty kolmice
spuštěné z bodu Pi na ideální rovinu za vztahů

xt = Xi - dinl, Yt = Yi - din2, Zt = Zi - dina ,
(7)

kde: nI' n2, na jsou souřadnice jednotkového vektoru
normály roviny. Osa + X je přímka v prostoru, která
má směrový vektor ~(UI u2 ua)' Pro jeho souřadnice
platí

Ul = X2 - Xl' U2= Y2 - Yv Ua= Z2 - Zv (8)

v níž indexcm 1 je označen nově zvolený počátek a in-
dexem 2 levý horní roh panelu.

Souřadnice Xi, Yi bodu Pi se určí analytickým
výpočtem vzdálenosti pomocí průsečíku Pi (xi!Nži)
kolmice, procházející bodem P+ s osou X ze vztahů:

Xi = V (Xi - Xi)2 + (Yi - y.J2 + (zi - Z;)2 ,

Yi = V (Xi - Xt)2 + (lÍi - yt)2 + (Zi - Zt)2 . (9)

(4) Xi = Xl + ti·UV Yi = YI + ti.U2, Zi = Zl + ti.ua.
(10)

Parametr ti, náležející patě kolmice spuštěné
z bodu Pt, lze určit ze vztahu:
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ti = _ (X1-Xt),U1 + (Y1- Yt),U2 + (Zl-Zt),Ua
uř + u~ + u~

(11)

o znaménku souřadnic Xi a Yi lze rozhodnout na
základě souhlasné anebo nesouhlasné rovnoběžnosti
směrových vektorů II a;' .

Program výpočtu pro samočinný počítač Z 23
sestavil Ing. J. Hůrka a jeho vývojové schéma je zná-
zorněno v tab. 2.

Tab. 2: Vývojový diagram samočinného výpočtu roz-
ll1ěril dílce

redukce na hlavní bod
výpočet modelových souřadnic

rohd panelu

V tab. 3 je podána ukázka výstupu z počítače.
V prvém sloupci je uvedeno číslo panelu a číslo bodu
(první čtyři jsou rohy stavebního díIce). Dále jsou
uvedeny modelové souřadnice XM, YM, ZM a sou-
řadnice bodil stavebního díIce vztažené k ideální
rovině X,Y,Z. Všechny údaje jsou v milimetrech.

Tab. 3: Ukázka výpisu dat z počítače Z 23

VVD ETA NZD 501/3 15.9. 1976 01

CISLO XM YM ZM X

120001 -1644,4 7736,6 3470,7 2520,4
120002 730,6 7601,4 3495,6 2517,2
120003 753,3 7549,3 978,4 -0,5
120004 -1616,5 7703,4 950,7 -0,0

120011
120012
120013
120014
120015

~1643,2
-1558,5
-937,6
-507,8

11,5

7731,4
7727,0
7689,6
7660,2
7632,0

2515,5
2567,5
2568,1
2565,8
2568,2

3465,8
3518,8
3526,8
3529,7
3538,2

5. Dosahová přesnost

Pro odhad apriorních chyb v určení modelových sou-
řadnic lze využít tab. 1, do níž dosadíme skutečně
dosahované střední chyby měření snímkových sou-
řadnic a horizontálních paralax. Pro vzdálenost
fotografování Y = 7 m, b = 1,20 m, f = 56,52 mm
jsou apriorní střední chyby modelových souřadnic

mli = ± 2 mm, ma; = m. = ± 1mm.

Po ukončení výpočtů 25 stavebních díIců růz.
ných typů mohla být na nezávisle měřených podrob-
ných bodech určena přesnost metody, charakterizo-
vaná středními chybami

vzhledem k ideální rovině stavebního díIce. Vidíme,
že největší chyba se objevuje v určení rovinnosti
panelu (m.) zatím co střední chyba v určení polohy
bodů v ideální rovině je mpol = ± 1,55 mm.

Pro objektivnější hodnocení navrženého postupu
by však bylo třeba provést porovnání s jinou, přesněj-
ší, nezávislou metodou. Tyto zkoušky se plánují v dal-
ší etapě řešení úkolu.

Při průběžném oponentním řízení bylo konstatováno,
že navržená metoda je pro stanovení geometrické
přesnosti stavebních díIců vhodná. V dalším řešení
se pozornost soustředí zejména na následující proble-
matiku:
- upravení výpočetních programů tak, aby bylo

možné automaticky zobrazit tvary a rovinnost
panelu, protože zatím je třeba rozměry a rovinnost
určovat z grafického zobrazení, provedeného ma·
nuálně;

- ověřit dosahované výsledky nezávislou, přesnější
metodou, která však bude vyžadovat, aby sta-
vební díIce byly odkládány pro provedení potřeb.
ného zdlouhavějšího měření;

- pokusit se o další zvýšení př'esnosti tím, že se upraví
na jeřábu vhodné kontrolní bodové pole, aniž by se
tím ztěžovala práce vazačú a jeřábníka. Pak by
bylo možné při analytickém řešení uvažovat i do-
sud nepodchycené vlivy změn prvků vnitřní a vněj-
ší orientace;

- pro zaměřování stropních panelů upravit jejich
dopravu na skládku tak, aby byly, podobně jako
stěnové panely, zavěšeny svisle.

Konečně bude účelné všimnout si
možnosti analogového zpracování
snímků na technokartu či topokar-
tu, které by sice vykazovalo nižší
přesnost, ale skýtalo výhodu pří-
mého grafického záznamu výsledků
měření.0,0

-2379,0
-2374,9

0,0

-4,8
-4,8
14,4
-4,8 V řešení výzkumného úkolu se

proto bude dále pokračovat.
-1,5
-87,0
-709,0
-1139,8
-1659,9

0,3
0.5 Do redákce došlo 19. 1. 1977
2,6
7,4 Lektoroval; Ing. Jii'i Šima,CSc.,
6,2 VÚGTK v Praze
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Skúšanie sposobilosti fotogrametrických
vyhodnocovatelov

Ing. František Kohút, CSc.,
Katedra geodézie SVŠT Bratislava

1. Úvodné poznámky

Z hfadiska fotogrametrickej praxe kvalíta stereosko-
pického videnia vplýva v podstatnej miere na pres-
nosť vyhodnotenia. Schopnosť stereoskopického vi-
denia nie je u každého človeka rovnaká a nie je ani
konštantná, preto ju musíme zisťovať a odstupňovane
vyjadrovať. Tento poznatok je osobitne doležitý
pri zaraďovaní pracovníkov pre prácu na stereosko-
pických vyhodnocovacích prístrojoch ako aj pri výuke
fotogrametrie na školách.

Viičšie fotogrametrické pracoviská síce udržiava-
jú viac alebo menej pravidelný kontakt s očnými
lekármi, avšak podnes chýba koncepcia a koncentrá-
cia zistených výsledkov pre spracovanie jednotnej
klasifikácie stereoskopických skúšok, systematika zdra-
v0tných prehliadok vyhodnocovatefov a sledovanie
ich fyziologického vývoj a v zamestnaní. :Uvedená
otázka nie je dostatočne riešená ani na úrovni na-
šich normatívnych predpisov a smerníc pre fotogra-
metrické vyhodnocovacie práce.

Otázky videnia a vbstnosti oka majú pre foto-
grametriu a príbuzné odbory vefký význam, pre-
tože všetky merania robíme prostredníctvom očí.
Problematika videnia je vefmi široká a je náplňou
vedného odboru fyziologickej optiky: Z problematiky
videnia zatiaf najlepšie poznáme fyzikálnu časť, me-
nej už fyziologickú a najmenej psychologickú časť.

Už aj zbožné oboznámenip, sa s literatúrou v tomto
smere [3,4] vodie k názoru, že oftalmologická
diagnostika priestorového videnia a oftalmologické
vyšetrovanie vo všeobecnosti sa uborá odlišným sme-
rom v porovnaní so záujmami pri posudzovaní zra-
kových schopností pracovníkov na stereoskopických
vyhodnocovacích prístrojoch, lebo oftalmologické
vyšetrerie sleduje terapsutické ciele a je zamerané
na etiológiu (povod, príčinu), prípadne prevenciu
zrakových porúch a ochorení. Nás zaujíma normálny
zrak a jeho optimálne fungovanie ako analyzátora
z hradiska priestorového videnia. Oftalmologické
vyšetrenie je teda zamerané skol' na nedostatok; nám
prichodí hfadať prednosti. Nemožno saubrániť
dojmu, že oftalmologické vyšetronie je zamerané na
fungovanie jednotlivých mechanizmov videnie, nie
na funkciu, hoci i tento aspekt má v ňom opodstatne-
nie. My musíme mať na zretelí skol' celkovú orientáciu
na funkciu zraku.

Zostavenie vhodného systému vyšetrovania schop-
nosti pracovníkov pre fotogrametrické vyhodnocova-
cie.práCli)presahuje rámec tohoto článku ale nemožno
nezaujať k nemu stanovisko. Predovšetkým treba
konštatovať, že vyšetrenie pracovníkov sa nemaže
zaobísť bez oftahnologického vyšetrenia. Výber prí-
slušných metód by bolo možné urobiť z hfadiska
štyroch skupín podmienok priestorového videnia [6].

Prvú skupinu tvoria optické faktory periférnej
časti zrakového analyzátora. Je žiaduce, aby obe oči

boli priblížne rovnako dokonalým optickým apará-
tom. Vyžaduje sa napríklad číre optické prostredie,
normálne bezchybné videnie, alebo nevelké a priblíž-
ne rovnaké refrakčné chyby a pod.

Druhú skupinu tvoria motorické faktory, ktoré
sa týkajú svalov umožňujícich pohyb očí. Bez po-
všimnutia nemožno obísť ani vnútorné očné svaly.
Nutný je napríklad ich normálny vývin, významná
je tiež ich incrvácia a s'1mozrejme ich optimálne
fungLv_enie.

Tretiu skupinu tvoria zmyslové (senzorické)
faktory. Vzťahujú sa na anatómiu a fyziológiu sietnice,
zrakového nervu, zrakovej dráhy a zrakových centier.

Štvrtou je skupina contrálnych javov, medzi kto-
rými dominuje zdatnosť centrálneho nervového sys-
tému. Základný význam má t~tiž schopnosť centrál-
neho nervového systému previesť integráciu sietnico-
vých zobrazení, ktorá je potrebná pre ich splynutie
a tak vytvoriť predpoklady pre interpretáciu videného
prostredia ako reliéfu.

V takomto vyšetrení nemá chýbať objektívne vy-
šetrenie základných zrakových funkcií alo je svetlo.
oitlívcisť, zraková ostrosť, farbocitlivosť, zrakové pole
a pod. Ťažiskom takéhoto vyšetrenia má byť skúška
ostrcsti stereoskopického videni:1.

Na posudzovanie ostrosti stereoskopického videnia
možno použiť: obrázkové testy, mechanické testy, a fo-
togrametrické vyhodrtocovacie prístroje. Jednotlivé
testy sme hodnotili na podklade výsledkov zistených
u piiťdesiatich pozorovatefov.

Obrázkové testy. Medzi najstaršie, najznámej-
šie a u nás najpoužívanejši3 obrázkové testy patria
testy firmy Zeiss a to test s geometrickými- obrazcami
(Pulfrichov test) obr. 1, test s desiatimi testovými si-
luetami (Neue Priifungstafel fUr stereoskopisches Se-
hen)-obr. 2 a test s piatimi testovými siluetami obr. 3.

Zeissovým testom je podobný stereoskopický test
VAAZ (Voj. akad. A. Zápotockého v Brne) s desiatimi
testovými siluetami vojenskej bojovej techniky obr. 4.
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STErEOSKOPICKÝ TEST STEtEOSKOPICK Ý TEST

Spoloi':ným nedostJ,tkom dotomz spomínaných si-
luetových testo v je, že niektoré za štyroch druhov t8S-
tových značiek, ktoré majú protiahly tvar vplyvom
reprodukcie nie sú umiestené rovnobežne s rovinou
(siluetou), ku ktorej určujeme ieh polohu. D3formJ-
vaná je porovnáv&'cia rovina aj t':lstové zn'1čky. Nie-
ktoré testové značky aj keď mrojú rovnaké paralaxy
nekladú rovnaké nároky na pozorovanie, pretože nie
sú rovnako vzdialené od siluet a nemajú ani rovnaký
tvar. Tieto skutočnosti dosť komplikujú testovanie
i vyhodnotenie testovania.

Okrem už uvádzaných testov jestvuje ešte rad dal-
ších testov, ktoré sa u 'nás neujali (Moessnerov test,
test fy SOM), alebo ktorými mažeme zistiť iba to či
skúmaná osoba stereoskopicky vidí, ale nemOžeme
zistiť jej, stupeň ostrosti stereoskopického videnia.
Medzi takéto jednoduché testy patrí aj napr. tests uta-
jeným textom (obr. 5). Na tomto teste písmená neja-
kého rubovolného textu v zhluku raznych písmien vy-
kazujú horizontálne paralaxy, v dósledku ktm;ých pri
stereoskopickom pozorovaní utajený text vyskočí do
popredia vzhradom k ostatným písmenám a je čita-
terný. Na obr. 6 je pyramidový test, na ktorom pozo-

P J W U GH I F Q A X BM
MVJIR DQ;KTP EU
MB XAQF IHGUW JP
STUHEMRVXEIOS
IYL CNUX JAHF NQ
PSDKOLPIWCKNY
Q N F HAJ X U N CLY I
VIBEVLCMGFXIM
GMJXYWAGKPNB.Y
ADGSOQFBRCRDE
CFRLKYVDIUHWG

PJWUGHIFQAXBM
MVJIRDQiKTPEU
M B X A Q F I H G UW J P
ST UHEMRVXEZOS
ZYL CNUX JAHFNQ
PSDKOLPIWCKNY
Q N F HAJ X U N CLY Z
VZBEVL CMGFXIM .
GMJXYWAGKPNBY
ADGSOQFBRCRDE
CFRLKYVDZUHWG

rovater má určiť či 'vrchol pyramidy je nad alebo pod
rovinou základne pyramídy.

Mechanioké testy. Princíp určovania ostrosti
priestorového videnia pomocou mechanického testu
spočíva v tom, že posúvame pohyblivú mechanickú
značku napr. tyčku a určujeme jej polohu vzhradom
k určitým spasobbm definovanej rovine [7]. Polohu
pohyblivej značky vzhradom k porovnávacej rovine
mažeme odčítať na stupnici (obr. 7).

Testovanie pomocou fotogrametrického vy-
hodnocovacieho prístroja. Princip použiti a vyhodnoco-
vacieho prístroja na testovanie spočíva v tom, že skú-
šaná osoba má možnosť odčítať na ňom horizontálnu
paralaxu p, alebo hodnotu z pri leteckých snímkach,
resp. y pri pozemných snímkach.
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Na prvý pohTad sa zdá, že pre fotogrametrické
účely je najvhodnejšie použiť priamo fotogrametrický
prístroj na testovanie. Takéto testovanie však
okrem prednosti, že pozorovateT sa ocitne v tých istých
podmienkach ako pri vyhodnocovaní, má niekoTkone-
výhod. Vyhodnocovací prístroj je pre začiatočníka po-
merne zložitý, čo nepriaznivo vplýva na psychický
stav testovanej osoby. Pri testovaní sa taktiež ťažko
dosiahnu rovnaké podmienky. Argument, že zisťovanie
miery ostrosti stereoskopického videnia na presných
univerzálnych stereofotogrametrických prístrojoch je
oveTavšestrannejšie lebo sa zároveň overuje aj inteli-
gencia, obratnosť a pamať, ktoré vlastnosti sú potrebné
pri vyhodnocovaní, celkom neobstojí, lebo sú vyvinuté
dokonalejšie metódy na zisťovanie uvedených vlast-
ností Tudí a pri takomto komplexnom testovaní ne-
zistíme, ktorý faktor v akej miere vplýva na dosiahnuté
výsledky.

Po preskúšaní roznych druhov stereoskopických
testov a metodiky práce s nimi a po zvážení ich kladov
a nedostatkov sa navrhol a overil nový druh testu
a nová metodika testovania stereoskopického videnia
[2]. VzhTadom na to, že inšpirácia pre vývoj tohoto
testu pramenila zo styku s pracovníkmi Vedeckého
laboratória fotogrametrie katedry geodézie SVŠT ozna-
čujem ho ďalej ako test VLF (obr. 8).

Pri konštrukcii testu VLF sa vyšlo z Moessnerovho
stereoskopického testu (žiaTu nás nie je k dispozícii
a poznáme ho len z literatúry [5]), z ktorého sa prevzal
tvar a počet testových značiek. Na rozdiel od Moess-
nerovho testu je test VLF jednoduchší, prehfadnejší
a náročnejší na stereoskopické videnie, takže ním
možno testovať aj osoby, na ktorých ostrosť stereosko-
pického videnia Moessnerov test nestačí.

Test VLF pozostáva z dvoch obrazcov ohraniče-
ných rámom, v ktorom je 150 okrúhlych značiek (bo-
dov), s priemerom 0,5 mm, názvom rozdelených do
troch blokov. Jednotlivé značky sú umiestené do riad-
kov a stfpcov označených písmenami od A po O a čís-
lami od 1po 10. Dvadsaťpať náhodne vybraných bodov
vykazuje na teste horizontálne paralaxy. Najvačšie
paralaxy sú v riadku A a najmenšie v riadku O, kde
majú vefkosť 0,005 mm. Tieto body, ktoré nazývame
kTúčové, pri stereoskopickom pozorovaní testu nie sú
v porovnávacej rovine vytvorenej rámom a ostatnými

bodmi. Počet kTúčových bodov, ktoré testovaná osoba
správne identifikuje, je mierou ostrosti stereoskopické-
ho videnia.

Metodika testovania testom VLF. Skúška ostrosti
stereoskopického videnia testom VLF je jednoduchá,
prehTadná, rýchla a prebieha nasledovne. Skúšaná
osoba systematicky pozoruje pod stereoskopom jednot-
livé riadky, každý riadok zTava doprava a jednotlivé
riadky zhora nadol. Označí polohu každého kTúčového
bodu ako priesečík stfpca a riadku príslušným písme-
nom a číslom. Test predkladáme skúšanému dva razy.
Raz ako ortoskopický, pri ktorom kTúčové body sa
vznášajú nad porovnávacou rovinou a druhý raz ako
pseudoskopický, pri ktorom kTúčovébody sú ponorené
pod porovnávacou rovinou o rovnakú hodnotu ako boli
pri ortoskopickom teste nad porovnávacou rovinou.
Priebeh testovania zaznačuje testovateT do vhodne
upraveného formulára (tab. 1), ktorého štvorcová sieť
zodpovedá bodovému polu testu. Body identifikované
testovanou osobou poznačí pri ortoskopickom teste do
zodpovedajúcich štvorčekov šikmou čiarou napr.
sprava doTava a opačne pri pseudoskopickom teste
zTavadoprava. Výhodné je výsledky zapisovať do toho
istého formulára, kedy nám vznikne záznam ako zná-
zorňuje tab. 1.

SKÚ!K" STEREOSKOPICK~HO VIDENI" meno'

Stupe'" výcyiku· O 1 2
111 4 S 6 7 • 9 I I 1 I 4 5 6 7 8 9 10 I 1 J 4 567 8 9 10

" " "B B B
C C X C
O O O
E E E
F F F
G G G
H H H
I I X I
J
K X K K X
l X l l
M M M

N N N
O O O

I 1 J 4 S 6 7 B 9 10 I 1 J 4 S 6 7 B 9 I I 1 I 4 S 6' 7 8 9 10

&/',84 8,21 J.[·92 6 '14 &,/"94 6' 12

Prednosťou testu je, že poloha bodov sa jedno-
značne určuje v priesečníku stfpca a riadku napr. A3,
A8 atď. Počet testovacích bodov (2X25) je výhodný
pre spracovanie výsledkov. Súčet správne určených
testovacích bodov vynásobený dvomi dáva výsledok
testovania priamo v percentách. Testovaná osoba,
ktorá správne určila všetky kTúčové body, získa hod-
notu 100 %, s jednou chybou 98 % atď. Ak pre jed-
notlivé horizontálne paralaxy bodov vypočítame aj
uhlovú hodnotu ostrosti stereoskopického videnia
podfa vzorca

(JI! = Lip (lI!
Is

kde (j je ostrosť stereoskopického videnia
Llp= paralaxový rozdiel kTúčových bodov

Is = ohnisková vzdialenosť použitého stereoskopu

možno zistiť vzťah medzi percentuálnou hodnotou
ostrosti stereoskopického videnia a jej hodnotou udá-
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vanou v uhlovej miere. Výhodné je zostaviť výsledky
do tabufky spolu s kfúčom správneho umiestenia testo-
vých bodov na oleátu (tab. 2) čo značne ufahčí spraco-
vanie výsledkov testovania.

Tab. 2

KLÚC K Tf STU VLf

61- 6"

100 7"
O () 95 , 12"

O 92 14"

O O 9U 16"

O 85 19"

O O 84 ?l"
80 .'. 23"

O O 76 27"
O 75 28"

O 70 32"
O 00 68 34"

O 65 40"
64 4 ]"

O O 60 '15"
O O 56 69"

O 5fJ 72"
00 O 52 U2"

O 50 8q"
48 96"
45 10J"
44 110"

2.2 Zjednodušené testovanie tradičnými
testami

Roci test VLF vefmi dobre vyhovuje všetkým požia-
davkám kladeným na stereoskopický test, nepredpo.
kladáme, že sa ujme hneď na všetkých pracoviskách
a že ešte dlho budú sa využívať aj staršie tradičné
testy, hlavne Zeissove testy a trojtyčkový test.

Pre zjednodušenie skúšky ostrosti stereoskopic"
kého videnia musíme každý exemplár testu premerať
a určiť horizontálne paralaxy testových značiek vzhfa.
dom na príslušné siluety. Potom vybiereme párové
značky, ktoré sú posunuté o rovnakú hodnotu pred
porovnávacou rovinou a za ňou a zostavíme ich podfa
vefkosti horizontálnych paraláx do tabufky, alebo
vhodne upraveného zápisníka. Testovanie potom pre-
bieha tak, že skúšanej osobe povieme číslo siluety
a značku napr. jednotka·klin, a skúšaný sa obmedzí
len na odpoveď či je testová značka pred, za alebo
v úrovni príslušnej siluety. Značky pri testovaní uvád.
zame v fubovofnom poradí viac razy v priebehu skúšky.
Ak testovaný nezaradí značku na správne miesto dva
razy, predpokladáme, že táto poloha testovej značky je
už mimo jeho medznej hodnoty ostrosti stereoskopic-
kého videnia. Výsledky testovania prehfadne zapíšeme
do zápisníka napr. tab. 3 v prostriedku, kde správna
odpoveď je označená zvislou čiarou, nesprávna odpoveď
vodorovnou čiarou 'a 'odpoveď, že značka je v rovine
siluety označíme bodk~u. •

PO~OVNANIE TE5TOV

Ten VlF Teu ZEl SS Jeno r T~OJTYCKO vý ten S-
I 2 ) 4 5678910 10

A 10)
1.5'

e .1 9
C '9 2,5"

106 .
5

D +S 4 '
E .4 5'

109 . . /' 7,5"
F .6 .U 91
G .7 / / 11l

112/ // lG'
H II 88
I .2 ,,' 115 / / 11.5"
I 12 / 85
K oH ,,' 18 /

"L .) 82 /
11 '5 ..' 121

IU
N 14 79
O n ,,' 124 ,.

I 2 ) 4 5 6 7 8 9 10 .5 76

&: 12" &: 12,5" S: 10"
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Podobne ako pri siluetových t"estochmažeme zjed-
nodušiť íestovanie aj trojtyčkovým testom. Pre určitú
vzdialenosť (4-5 m) pre vopred zvolenú ostrosť stereo.
skopického videnia podfa vzorca

2
L1y = _Y_(j"

boe"

kde Y je vzdialenosť pozorovatefa od testu
bo = očná základnica
(j = ostrosť stereoskopického videnia

vypočítame posuny pohyblivej značky L1y od porov-
návacej roviny a zapíšeme do upraveného zápisníku
napr. tab. 3 vpravo. Jednotlivé polohy pohyblivej
tyčky nastavujeme tiež viackrát počas testovania
hlavne v oblasti medznejhodnoty priestorového vi-
denia. Podobne ako pri predošlom testovaní, ak skú·
šaná osoba dva razy neurčí správnu polohu pohyblivej
tyčky predpokladáme, že od tejto hodnoty priestorove
nevidí. Správne a nesprávne odpovede zaznačujeme
ako pri siluetovom teste fy Zeis8.

P:d všeobecnom posudzovaní schopností vyhodnoco-
vatefov na fotogramet:dckých prístrojoch vychádzame
z rozboru presnosti, s akou vedia nastaviť meraciu .
značku na optický model vytvorený pozorovaním dvo-
jice fotogrametrických snímok. Nakofko sa prevažná
časť úloh v praxi týka leteckej fotogrametrie, obmed-
zíme sa na presnosť výškového vyhodnotenia optic.
kého modelu vzniknutého z prakticky zvislých letec-
kých snímok, V· danom prípade, keďže ide približne
o normálny prípad stereofotogrametrie, vyjdeme zo
základného vzorca

b
h=-j

p

bf h2 h h
dh = -p2dp = -bfdp = -dplJ' T (4)

Nakofko:

dz = ~. mp

Ak diferenciálom prisúdime význam príslušných stred-
ných chýb, dostaneme vzťah

m.mz =±7f-mp

kde mz je stredná chyba v určení výšky
m. = mierkové číslo snímky
f) = základnicový. pomer b : h
mp = stredná chyba určeniahorizontálnej paralaxy

Zo vzorca (6) vyplýva, že pre výškové meranie
v jednom modeli na výškovú presnosť má podstatný
vplyv presnosť odmerania horizontálnej paralaxy,
ktorá pri binokulárnom pozorovaní priamo závisí od
ostrosti stereoskopického videnia,
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Pri stanovení požiadavky na. ostrosť stereoskopic-
l~ého videnia vyhodnocovateIa na fotogrametrickom
prístroji vyjdeme z maximálnych prípustných výško-
vých chýb pri mapovacích prácach. Napríklad pre
mierku mapy 1 : 5000 podIa smerníc pre fotograme-
trické práce a smerníc pre TRM pre nesignalizované
body určené fotogrametricky je stredná chyba vo
výške m. = ± 0,40 m. PodIa vzorca (6) pre mierkové
číslo ms = 14000 a pre snímky vyhotovené normálnou
fotokomorou, ktorých základnicový pomel' {} je pri-
bližne 1 : 3, dostaneme mp = ± 0,01 mm. Tejto hod-
note zodpovedá fyziologická paralaxa v hodnote Po =
= 0,0008 mm, ktorej pre fo = 17,1 mm zodpovedá
uhlová hodnota ostrosti stereoskopického videnia b =
= 14", ktorej hodnote podIa tab. 2 zodpovedá 92%-ná
cstrcsť stereoskopického videnia. Pre iné prípustné
vÝbLcvé chyby aleho pre iný základnicový pomel' (ši-
rokoúhlé snímky) dostaneme pochopitdne iné krité-
rium ostrosti stereoskopického videnia. Opačným po-
stupom podIa vzorca (6) můžeme zistiť, akej maxi-
málne výškovej chyby sa maže dopustiť pozorovateI
s určitou ostrosťou stereoskopického videnia.

Na základe tab. 4 mažeme pozorovateIov podIa
ostrosti stereoskopického videnia rozdcliť do skupín.
Osoby, ktoré majú:

b< 10" vidia stereoskopicky výborne a majú
predpoklady pre najpresnejšie práce

10"< 15 < 20" vidia stereoskopicky veImi dobre,
majú predpoklady pre prevažnú časť foto-
grametrických vyhodnocovacích prác

20"< O < 30" vidia stereoskopicky dobre a majú
predpoklady využitia pri prácach menej
náročných na stereoskopické videnie a pri
vyhodnocovaní širokouhlých snímok

c'J :2 35" pre stereoskopické vyhodnotenie nevyho-
vujú.

Pri skúške ostrosti stereoskopického videnia na
úvodných cvičeniach z fotogrametrie po dobu piatich
rokov sa overilo, že percento poslucháčov, ktorí nevy-
hovujú pre práce vo fotogrametrii je razne a pohybujc
sa v medziach od 22 % do 40 %' Z uvedeného pre-
hIadu (tab. 5) vyplýva, že na začiatku výuky fotogra-
metrie asi jedna tretina poslucháčov kritériam pre foto-

grametrické vyhodnocovacie práce
nevyhovovala. Po jednoročnom mi-
nimálnom výcviku sa tento pomel'
zmenil a už len asi jedna patina
uvedenému kritériu nevyhovovala.Podrobné body výškopisu Charakteristické body terénu

mk I m. I
mz

I
mp I 6, mz

I
mp

I 6,
(m) (mm) I (m) (mm)

1000 6000 ± 0,15 ± 0,008 II" ± 0,19 ± 0,.010 14"
2000 8400 ± 0,20 ± 0,008 II" ± 0,26 ± 0,010 14"
5000 14000 ± 0,40 ± 0,010 14" ± 0,44 ± 0,010 14"
10000 20000 ± 0,50 ± 0,008 II" ± 0,50 ± 0,008 II"

Poznámka: Hodnoty platia pre snímky vyhotovenénormálnou fotoko-
morou, kde {}= 1 : 3

1000 I 6000 ± 0,15 ± 0,025 34" ± 0,14 ± 0,023 32"
2000 8400 ± 0,20 ± 0,024 33" ± 0,19 ± 0,023 32"
5000

I
14000 ± 0,40 ± 0,029 40" ± 0,32 ± 0,023 32"

10000 20000 ± 0,50 ± 0,025 34" ± 0,45 ± 0,022 30"

Poznámka: Hodnoty platia pre snímky vyhotovené šil'ókouhlou foto-
komorou, kde {}= 1 : 1

Roci fotogrametrický vyhodnocova-
cí proces má objektívne základy, pů-
sobí tu aj subjektívna zložka, ktorou
je sám vyhodnocovateI, resp. jeho
fyziologické schopnosti a osobné
vlastnosti. Prehliadanie uvedených
faktov maže v podstatnej miere vplý-
vať na kvalitu, prípadne aj na pro-
duktivitu práce.

Fotogrametria je dnes v celosve-
tovej relácii najrozšírenejšou a u nás
hlavnou metódou mapovania pre
všetky druhy máp a pritom sa po-
merne málo pozornosti venovalo a aj
venuje problematike stereoskopické-
ho videnia a merania ako i roznym
činiteIom vplývajúcim na jeho kva-
litu, trvácnosť a možnosť zlepšovania.

Uvedené faktory možno v pre-
važnej miere primerane objektívne
sledovať testovaním fotogrametric-
kých vyhodnocovateIov pri periodic-
kých prehliadkach, ale hlavne pri vý-
.bere uchádzačov pre prácu na stereo-

skopických vyhodnocovacích prístrojoch. Testovacie
metódya prostriedky sú nateraz dosť roznorodé a mno-
hým z nich chýba objektívny základ. Zo skúseností
získaných u nás aj v zahraničí nám sa javí ako naj-
výhodnejší takýto postup pri výbere uchádzačov pre
zamestnanie ve fotogrametrii.

Po úvoinom pohovoru s uchádzačom, v ktorom
získame prvý dojem o schopnostiach uchádzača, pred-
ložíme mu jednoduchý model pod stereoskopom.

Celko-
Rok vý 6 < 10" 10" <6<20" 20"<6<30" 6> 30"

počet

Počet I % . Počet I % Počet I % Počet I %
I

1969/70 24 2 8 7 30 8 33 7 30
1970/71 32 1 3 13 41 11 34 7 22
1971/72 24 O O 6 25 8 33 10 42
1972/73 26 O O 6 23 11 42 9 35
1973/74 52 O O 14 27 17 33 21 40

V tab. 4 sú pre rozne mierky máp uvedené hodnoty
ostrosti stereoskopického videnia, ktoré sú potrebné
pri meraní podrobných bodov výškopisu a pri meraní
charakteristických bodov terénu. Pri určovaní prí-
pustných výškových odchýlok charakteristických bo-
dov terénu sa vychádzalo zo zásady, že pri dvoch na-
staveniach meracej značky na model terénu rozdiel
v odčítaní nesmie byť vačší ako 0,3 %0výšky letu a pri
mierke mapy 1 : 10 000 nesmie byť viacej ako lm.
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Po demonštrovaní jednoduchých modelov pristú-
pime ku skúške stereoskopického videnia niektorým
z obrázkových testov. Uchádzač vidí stereoskopicky
vermi dobre ak jeho ostrosť stereoskopického videnia
0<20".

Po skúške ostrosti stereoskopického videnia skú-
šaný si pozrie stereoskopický model vo vyhodnocova-
com prístroji a pokúsi sa o vyhodnotenie. V tomto po-
čiatočnom štádiu skúška na fotogrametrickom prístroji
výrazne neprispeje k hodnoteniu uchádzača, ale slúži
na vzbudenie záujmu do práce tohoto druhu. Skúša-
júcemu poslúži získať predstavu na všeobecný uchád-
začov vzťah k tejto práci.

Uchádzač, ktorý úspešne prejde stereoskopickou
skúškou sa podrobí zrakovej skúške. Počas tejto
skúšky, sa má získať rozsiahly podklad o uchádzačovej
vizuálnej minulosti. Vermi dólcžitá je minulosť zra-
kových ťažkostí, lebo tieto móžu naznačovať binoku-
lámu nestálosť. Zraková skúška by mala mať aj prog-
nostickú hodnotu, podra ktorej by sa dalo zistiť, či sú
predpoklady k úspešnej činnosti v tomto zamestnaní.
Na záver lekárskej prehliadky sa vyšetrí uchádzačova
psychická stabilita psychológom.

Po určitom zácviku, asi po troch mesiacoch, treba
uchádzača znovu testovať na vyhodnocovacom prí-
stroji a definitívne rozhodnúť o jeho prijatí alebo pre-
radení na iné pracovisko.
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Lektoroval: Ing. Radim Kudělásek, CSc.,
VAAZ Brno

Seminář "Zkušenosti s tvorbou základní
mapy velkého měřítka",
Olomouc, 9. a 10. 6. 1976

Problematika tvorby Základní mapy velkého měřítka
[ZMVM] včetně jejího optimálnHlO obsahu se dotýká jed-
nak výrobních podniků, ale i budoucích uživatelů. OS
CVTS 1708 - mapování ve spolupráci s OS 1703-foto-
grammetrie, KV CVTS Severomoravského kraje a se zá-
vodními pobočkami Geodézie, n. p., Brno a Opavauspo-
řádaly proto seminář, na kterém byly předneseny refe-
ráty:
Ing. Pražák - VÚGTK: Zásady tvorby ZMVM včetně
návrhu na redukci obsahu mapy tak, aby byla možná
automatizace v celém rozsahu údržby s cílem postupně
dosáhnout jednoročního cyklu aktualizace báze dat.
Ing. Kroupa - Ing. Kubínek - Geodézie, n. p., Plzeň:
Zkušenosti z experimentu nové zjednodušené technologie
místního šetření. Na třech zkušebních lokalitách ušetřili
v místní trati 10 % SH ITP a 40 % SH PO a v polní trati
20 % a 50 % SH ITP a PO.
Ing. Prokeš - Geodézie, n. p., České Budějovice: Experi-
mentální práce při mapování extravilánu. Na lokalitě Se-
dlčany si mj. odzkoušeli některé etapy výr. cyklu a na-
vrhli pracovní postup pro ZMVM 1: 5000. Zdůraznil po-
třebu propracovat a ověřit údržbu map 1 : 5000 pro účely
EN.
Ing. Petráň - Geodézie, n. p., Liberec: Referát o zkouš-
kách úsporných změn v technologii a v organizaci prá-
ce při tvorbě ZMVM 1: 5000. Mj. provedli místní šetření
až po fotogrammetrickém vyhodnocení ve spojení s kla-
sifikací a doměřením.
Ing. Mandys - Geodézie, n. p., Pardubice: Využití AAT
při mapování ve velkých měřítkách s automatizovaným
sběrem dat.

Ing. Řihák - Geodézie, n. p., Brno: K problematice za-
vádění TH map do užívání na SG. Upozornil na nedo-
statky u existujících map, kterým je třeba v budoucnu
předcházet, aby nové mapy mohly sloužit potřebám EN
lvčasné změny správních hranic, komplexní zakládání
EN před mapováním, kvalitní místní šetření aj.). Poža-
duje zavedení systémového přístupu k řešení této proble-
matiky.
Ing. Tlustý - Geodézie, n. p., Plzeň: Uplatnění někte-
rých změn v technologiích při mapování pro ZMVM: re-
dukce signalizace zřetelných bodů, vypuštění kontrolních
oměrných měr, řidší bodové pole budované současně
s podrobným měřením. Referoval o dosažených úsporách
a návrhu technologií pro novou techniku.
Ing. Vjačka - G8odézie, n. p., Opava: Možnosti racio-
nální tvorby ZMVM. Požaduje cílevědomou optimalizaci
a stabilizaci technologií a organizace práce, protože sou-
časná jejich roztříštěnost a celková nedostatečná kon-
cepce brání využít vypracovaných postupů delší dobu. Jed-
notlivé podniky vyvíjejí pak mnoho duplicitního úsilí,
směřujícího ke stejnému cíli.
V diskusi se jednak navazovalo na referáty [současné

stanovisko ČÚGK k tvorbě ZMVM,otázky kvality místního
šetlení na výslednoU jakost mapy, požadovaná přesnost
mapy různými uživateli); jednak byly sděleny další zku-
šenosti s mapováním (využití přístrojů AGA 12, Reg-Elta]
a konečně návrhy na lepší využití moderní, přesné [a
drahé] techniky [menší procento kontrolních měření,
více směnné nasazení techniky, změny technologií).
Seminář byl výborně připraven (včetně předem připra-

veného sborníku) díky obětavému a osvědčenému kolek-
tivu pracovníků v čele s Ing. J. Puklem. Odborné jed-
nání bylo spojeno i s dalším milým společenským setká-
ním geodetů. Organizátorům za to patří zasloužené ab-
solutorium.
Podněty z referátů i z diskuse OS 1708 shrnula a pro-

střednictvím ÚV ČVTS předává ČÚGK k posouzení a vy-
užití:

1. Zlepšit informovanost vlastníků a uživatelů nemovi-
tostí o jejich povinnostech, zejména v období komplex-
ního zakládání EN a místního šetření pro mapování. K to-
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mu účelu prosazovat zřízení komisí pro místní šetření při
NV na ISltej'néúro!v'n1i'ja,ko osVatní Ikomise NV.
2. StanovIt zásadu, že komplexní založení EN bude

provedeno vždy v dostatečném předstihu před mapová-
ním a po ukončení mapování budou obnoveny operáty
o>,cí oou~edících s mapovanou lokalitou, které byly
dotčeny Zlměnami IspráV!ních hranic.
3. Zrevidovat dosavadní směrnice a technologické

předpisy s ohledem na možnosti moderních přístrojů pro
sběr a zpracování informací (záznam informací, adjustace
pomocných operátů, zjednodušení, snížení kontrolních
měření aj.).
4 PIi za:edání vý:Joru OS 1708 v návaznosti na semi-

nář se mj. diskutovala otázka časté fluktuace terénních
pracovníků. Pro její snížení by bylo žádouCí:
a) zlepšit pracovní a sociální podmínky a zvýšit hmot-

nou zainteresovanost (zvýšit finanční preferenci, zavést
sezónnost polních prací, zlepšit ubytovací možnosti např.
vybavenými maringotkami ap.)
b) využít pro tyto cíle lépe podnikovou výstavbu
ci r,ii výchově na středních i vysokých školách sou-

stavně připravovat studenty na to, že těžiště geodetic-
kých prací je v terénu
d) systematicky školit vedoucí pracovníky i v oblasti

psychologie řízení jednotlivců a kolektivů. Budoucí ve-
doucí pracovníky vybírat - vedle ostatních hledisek
- i podle jejich pedagogicko-psychologických schopností
jednat se spolupracovníky a zejména s podřízenými.

5. OS 1708 se ztotožňuje s těmi body usnesení kon-
ference "Tvorba mapových podkladů pro výstavbu" (Ján-
fké koupele, květen 1976], které se týkají map velkých
měřítek (GAKO SI7B, str. 229].

Ing. Ivan Podhorský, CSc.,
CVUT Praha

PETERS, K.: Problematik von Toleranzen bei Ingenieur-
sowie Besitzgrenzvermessungen [Problematika tolerancí
v inženýrské geodézii a při zaměřování vlastnických hra-
nic). Sonderheft 29 der Ost. Zeitschrift f. Vermess1tngs-
wesen u. Photogrammetrie. Vydavatelé Ost. Verein f.
Vermessungswesen u. Photogrammetrie, Institut fiir Lan-
desvermessung d. Technischen Hochschule Wien. Vídeň,
1974, 227 s., 22 tab., 32 obr., lit. 150.

Publikace je věnována problematice tolerancí, tj. para-
metrů přesnosti obecně, a to v inženýrské geodézii
a v pozemkovém katastru a mapování. Obsahuje tyto
kapitoly:
1. Úvod (9 s.). 2. Historie a současný stav problem'ltiky
tolerancí (30 s.). 3. Potřeba a přesnost [47 s.). 4. Teore-
tické základy formulace tolerancí (40 s.). 5. Způsoby vy-
užívání tolerancí [15 s.). 6. Pokus o využitelný systém
tolerancí a mezních chyb (42 s.). 7. Důvody a postup při
překračování tolerancí (15 s.). 8. Shrnutí (5 s.). 9. Vzor-
ce [13 s.). 10. Literatura (4 s.).
Publikace je koncipováila jednak jako kompendium

problematiky tolerancí a parametrů kvality měření v in-
ženýrské geodézii a pozemkovém katastru s mapováním,
shrnující stručně všechny známé poznatky a práce na
tomto úseku a jednak jako analýza s pokusem o obecnou
formulaci použitelného systému tolerancí. Publikaci lze
považovat za dosud nejrozsáhlejší a nejúplnější práci své-
ho druhu a cenná jsou zejména srovnání parametrů
přesnosti v pozemkovém katastru a mapování podle před-
pisů zé 12 států. Autor uvádí jak nejnovější teoretické
poznatky včetně maticové symboliky tak analyzuje platné
předpisy a ekonomii nákladů a přesnosti. Publikace je
hodnotná a velmi přínosná pro geodety,pracující v obou
zmíněných úsecích geodetických prací.

Ing. M. Herda, CSc., VÚGTK Praha

HONL, 1. - :PROCHÁZKA,E.: Úvod do dějin zeměměřic-
tví I (Starověk) (Skripta pro studující všech oborů sta-
vební fakulty). Vydavatel: Vydavatelství ČVUT, Praha,
1976, 108 st1'an, 4.7 obr .. formát A 5, cena 6,- Kčs.

V srpnu minulého roiku vyšla ve VydavatelstVí 'ČVUT
útlá knížka skript, vhodně vyplňujících mezeru, která
vznikla tím, že pře«;lnášky z "Dějin geodézie :a karto-
grafie" byly z učebních. osnov oboru geodézie a kar-
tografie vypuštěny. Skripta jsou rozdělena do 7 čásltí:
Předmlurva, Zeměm~řictví v Egyptě a Přední Asii, Řec-
ké zeměměřictví, Rímské zeměměřictví, Záv::r, Exkurs
[Herónův geodetický spis) a Poznámky. Rozsah jednot-
livých částí je dobře vyvážený, jen počet stran pozná-
mek je poněkud obsáhlý a některé mohly být zař.azeny
přímo do te,xtu.
Skript,a mají vysokou odbornou úroveň, překračující

značně požadavky na učební texty obvykle kladené. Při-
spěla k tomu jistě okolnost, že se. k je1jich zpracQlVání
spojili historik s technikem.
Obrazová část vhodně vybraná a pečlivp zpracovaná

je cenným doplňkem textu. Některé z obrázků mají dos··
ti obsáhlý popis, který možná mohl být rovněž zařazen
do textu.
Skripta jsou určena jako doplněk výuky geodézie na

všech studijních oborech stavební f,akulty. MohoUJ ale
sloužit i jiným oborům, využívajícím výsledky zeměmě-
hc1<ých prací ve svém povolání. Jistě si je však rádi
přečtou i abSlOlvanti těchto oborů, poněvadž přináší vel-
mi poutavou formou mnoho zajímavých skutečností.
Doufejme, že s'kripta nezůst,anou pouhým fragmentem

a budou doplněna dalšími částmi, zahrnujícími středo-
věk a novQlVěk,jak mají autoři v úmyslu.

Ing. O. leřábek, CSc.,
CVUT V Praze

ZPRÁVY Z KRAJŮ

Muzeum Karla Kořistky a mapové tvorby
v Brněnci-Březové na Svitavsku

Na úspěšné jednodenní sympozium o životě a díle
předního geodeta, kartografa a geografa Karla Kořist-
ky 6.- února 1975 v Praze navázalo dvoudemií sympozium
21. a 22. května 1976 v jeho rodné obci Brněnci-Březové.
Toto jednání se konalo pod záštitou našich geodetic-
kých a kartografických institucí z Prahy, Brna, Pardubic,
dále stavebních fakult ČVUT, Geografického ústavu ČSAV
a Čs. společnosti zeměpisné. Součástí sympozia byla
i výstavka měřicích přístrojů užívaných v době života
K. Kořistky a jeho mapová tvorba. Exponáty byly zapůj-
čeny z Národního technického muzea v Praze a geogra-
fických institucí.
Při této příležitosti bylo doporučeno vybudovat pod

patronací MNV v Brněnci-Březové a za spolupráce od-
borných pracovišť v první fázi pamětní síň prof. Karla
Kořistky. Později se zde uvažuje o zřízení muzea naší
mapové tvorby. K tomuto účelu budou sloužit histo-
rické renesanční domy na náměstí v Brněnci-Březové,
.které se v nynější době opravují.
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PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Vermessungstechnik, Č. 11/76

Alb e r t, K. H.: Uspokojování společenské potřeby
geodetických a kartografických výrobků a vý'~{(~nů
vyžaduje plný rozvoj tvůrčí iniciativy praCUjlCICh
v socialistické soutěži, s. 401-404

Ma r c k w a r d t, W.: Vyhotovování stereoortofoto-
snímků pomocí přístrojového systému Topocart-Orto-
phot C n. p. Carl Zeiss- JENA [1. díl), s. 405-407

H e y n e, K. H.: Odpovědnost při budování a údržbě
katastru vedení" s. 407-411

Re i c h e 1, W.: Zaměřování malých prostorových ob-
jektů pomocí holografické techniky, s. 412-414

Ma a s e, E. - Pot t h o f f, H. - H ti b n e r, E.: Jed-
noduchý laserový přístroj k určování polohy, s. 414
až 416

T6 P f e r, F.: Program pro vyhledávání bodových ob-
jektů, s. 417-420

G1a d o w, R.: Kritéria pro použití přístroje DAHLTA
010 při budování a zhušťování bodového pole pro
mapování, s. 421-422

Gr ti n d e I, W.: Stanovisko k příspěvku "Pracovní lis-
ty pro speciální výrobní zakázky", s. 423

Ha r n i s c h, G.: Lokální tíhové pole nad připojova-
cími tíhovými body, s.424-427

Ba hne r t, G.: K výpočetní přesnosti při redukci šik-
mých vzdáleností pomocí výškových modelů, s. 427
až 429

J a k o b, G.: Hospodářské určení konstant elektroop-
tických dálkoměrů měřením délek ve všech kombi-
nacích, s. 430 až 432

Geodezija, kartografija, zemeustrojstvo, Č. 5/76

Pen e v, E.: Jednotný pozemkový katastr Bulharské li-
dové republiky, s. 3-6

Žel j a z k o v, J.: Přesnost uzavřeného polygonu, s.
6-11

D I m i t r o v, D. Ž.: Vzorce pro redukci excentricky
měřených vzdáleností elektrooptickými a rádiovými
dálkoměry, s. 11-14

K o s t a d i n o v, K. N.: Polohová reverze matice, s. 14
až 16

R u s e v B. - Di m i t r o v, D. Ž.: O vývoji a zdokona-
lení geodetických elektrooptických dálkoměrů, s. 17
až 21 '

And r e je v, M.: Varianty neortogonálních kruhových,
projekcí, s. 22-23 _

K ra s t e v, 1.: Určení rovinných souřadnic bodů smm-
kování pomocí fázov.ého rádiodálkoměrného systému,
RDS-2, s. 24-27

Di m i t r o v a A.: Vyrovnání vloženého polygcnu pi;i-
bližnou metodou, s. 27-29

K a car s k i, 1.: Drtofotoskopie ve švédské geodetické
službě, s. 29-32 '

Pe t r o v a, Z.: Modrá vrstva pro pozitivní rytí do plas-
tické fólie [varianta německé modré vrstvy), s. 32

D j u 1g e r o v, S.: VIII. kartografická Iwnference a V.
valné shromáždění Mezinárodní kartografické asocia-
ce' v Moskvě ve dnech 3.-10. 8. 1976, s. 33

P e jev s k i, B.: Zasedání Stálého výboru FlG v lba-
danu v Nigérii, s. 34-36

Haj d u š k i, 1.: XIII. mezinárodní kongres fotogram-
metrie 11.-23. července v Helsinkách. s. 37-38

Pe jev s k i, V.: 25 let založení Společenské organi-
zace geodézie, fotogrammetrie a kartografie v NDR,
s. 39-40.

Gendézia és kartográfia, č. 6/76

Á dám, J.: Zkoušky přesnosti měření vzdáleností a
směrů prováděných současně na umělých družicích
Země, s. 397-405

Á k o s, S.: Prostředky průzkumu geodetické a karto-
grafické literatury, s. 405-414

S i m o n k o v i c s, S. - S z i 1v á g Yi, 1.: Geodetická
práce a práce mechaniky zemin v Alžírsku, s. 415
až 420

Rad ó, S. - K 1ing h a m m e r, 1.: Nové perspektivy
a úkoly kartografie, s. 420-424

H r e n k ó, P.: Mapy bitev od r. 1848 a mapy Balaton-
ského jezera od Mikuláše Szerelmeyho, s. 425-439

lil Yé s, F. - Na g y, J.: Změny v druzích kultur a
klasifikaci půdy v oblasti Szolnok, s. 440-444
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Upozorňujeme
na 3. vydání
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RUSKO-ČESKÝ
TECHNICKÝ SlOVNíK

1. díl A-O

II. díl P- Ja

Slovník obsahuje asi 93000 termínů ze všech oborů soudobé
techniky. Na základě excerpce moderní ruské a české litera-
tury (periodické i neperiodické) ho sestavil a odborně upra-
vil kolektiv více než 100 autorů a korektorů z vysokých škol,
výzkumných ústav"l a výrobních závodů.

Překladatelům, dokumentaristům, studujícím a výzkumným pra·
pracovníkům.

Druhé vydání tohoto slovníku bylo rozšířeno o nové,
konjunkturní termíny zvláště v těch odborných heslá-
řích, kde došlo od roku 1968 ke změnám a výrazovému
obohacení. Aktuální termíny byly do tohoto vydání za-
řazeny z oborů, ja~o je strojírenství, stavebnictví, hor-
nictví, gumárenský průmysl, tunelářství, letecký prfl-
mysl, počítací technika, matematika, chladírenská tech-
nika, cukrovarnictví, sklářský průmysl a obalová tech-
nika.

Toto třetí vydání vychází nezměněné.

Vydává SNTL - Nakladatelství technické literatury - Praha
v koedici s nakladatelstvím Russkij jazyk -- Moskva

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelstvf technické literatury. odbytové odd .•
113 02 Praha 1, Spálená 51


