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Geodetický a kartografický obzor

92 Kopernik

; 52 (091J

528:007
M., MMTAIllOBA. M.

KARSKÝ, G.

ľAlIf.K

Od Kopernika k dneiiku.

reoJle3HqecKall
HHq;opMaUHII JlJIlI ltYlKJl TeppHTOpHaJUIlLIX cHCTeM HH.popMartllií (TCn)

Geodetický ,a kartogr,afický obzor, 19, 1973, Č. 2,
s. 32 až 34, 1 obr.
Zivot a dílo M. Kopernika. Šest knih Kopernikovy
teorie obsažené v díle ,,0 obězích nebes'kých těles". Kopernikův heliocentrický
systém - cesta
k mnoha "novým světům" dnešní vědy.

reoJJ:e311qecKllH H KapTorpa(>HqecKHH
No 2, CTp. 34-40, 6 pHC., JlHT. 4.

0630P,

19, 1973,

TeppHTOpHaJlbHble CHCTeMbI HHq;OpMIlUHii:. reoJle3HQeCKHe HH(>OpMatlHIl: JlJIII TeppllTOpHaJIbHblX CHCTeM HHq;opMa~HH. MeTO.II.bI 06paSOBaHUIl nJl8HOBblX reo.:te:lHQeCKllX HHq;opMa~llH .llJlIl HYlKJl TCM. SKCnepHMeHTaJIbHa:I npOBcpKa nJlaHOBoŘ HlleHTHq;HKa~llH SJleMeHTOB;roKaJIbHOrO KOMnJIeKCa TCn
nOCpeJlCTBOMreoJle3H'lecKHX
MeTOJlOB.

528:007
HAJEK, M., MITÁŠOVÁ, I.
Geodetická informácie
formai!ntch systěmov.

pre potreby územných in-

PY:lKEK,

Geodetický ,a kartogr,afický obzor, 19, 1973, Č. 2,
s. 34 až 40, 6 obr., 4 lit.
Územní informační systémy. Geodetické informace
pro územní informační
systémy. Metody tvorby
polohových geodetických
informací pro potřeby
ISU. Experimentální ověření polohové identifikace
prvků lokál'ního souboru ISU geodetickými metodami.

M.

Ol(eHXH qloTorpllMMeTpHQeeKHXnpHllopoB JlJlIl ollp'.lIlOTKH
aspoc"JoeMKH.
I"eoJle311QeCKllH11 KapTOrpa4lH'leCKHŘ o6aop,
No 2, CTp. 40-48, 7 pHC., 2 Ta6J1., JlHT. 6.

19, 1973,

CTepeocKOnHQecKHe reOMeTpUQecKo-cTaTHCTHQecKHe
o~eHKll aHaJIOrOBbIX npH6opoB JlJIJl o6pa601'Kll aapOC'beMKH.
C03JlaHlle npH3MeHHoro 6JIOKa. nCKJlIOQeHHe BJllIJlHHII
HeTOQHOrOrop1l30HTllDoBaHllll MOJleJlH Ha onpeJleJIeHlle
KOOpJlHHaTX li Y.

528.711.18:330.455.7:681.3

528.722:089.6

YlEP:lKABEK, O.

ROZEK, M.
Zkoulíky
přístrojů.

528.722:089.6

fotogrammetrických

vyhodnocovacích

npllMeHeHlle
TeopHH nepenoca
npH
q;oTorpaMMeTpHQeCKHX CHHMKOB.

o~eHKe

KaQeCTBa

19, 1973,

Geodetický a kartogr,afický obzor, 19, 1973, č. 2,
s. 40 až 40, 7 obr., 2 tab., 6 lit.
~tereoskopické geometricko-st,atické
zkoušky ana·
logových
vyhodnocovacích
přístrc>jŮ. Vytvoření
pri'smeFského bloku. Vyloučení vlivu nepřesné horizontace modelu na určení souřadnic X a Y.

<l>oTorpaMMbl KaJ{ HCXO.llHOe3BeHO q;OTorpaMMeTpHQeCKHX pa60T. Pa3pemalO~all
cnoc06HocTb
KpHTepllH
KaQeCTBa. HOBblH KpHTepllH q;YHK~HHrrepeHoca KOHTpacTa MOJlYJlIIUHJl.npe06pa30BaHlle
<l>YPbe.

528.711.18:330.455.7:081.3

KARSKÝ, G.

JEŘÁBEK, O.

Von Kopernik bis heute.

reoJle311QeCKHH H KapTorpaq;HQeCKHH 0630p,
CTp. 48-52,
8 pHC., JlHT. 12.

92 Kapernik

Pouliti teorie přenosu při hodnocení
togrammetrických
snímků.

kvality fo'

Geodetický 'a kartogr,afický obzor, 19, 1973, Č. 2,
s. 48 až 52, 8 obr., 12 lit.
Měřické snímky' jako výchozí článek fotogrammetrických prací. Rozlišovací schopnost - kriterium kvality. Nové kriterium
funkce pi'enosu
kontrastu - modulace. Fourierova transformace.

; 52 (091]

Geodetický a kartografický
obzor, 19, 1973, Nr. 2,
Sette 32-34, 1 Abb.
Oas Leben und We'rk N. Kopernil<s, Sechs Biicher
der in Kop~rniks Werk "Ober den Umlauf der
Himmelsk1Jrper" enthaltenen
Theorie. Koperniks
heliozentrlsches
System der Weg zu vielen
"neuen Welten" der gegenwllrtigen Wlssenschaft.

528 : 007
HÁJEK, M., MITÁŠOVÁ, I.
92

horrcpHllK:

ř:APl ;Kbl,

52 (091)

Geodiitische Information fiir die Bedilrfnisse reglonaler Informationssysteme
(RIS)

r.

OT KoncpHHKa

JlO HaCTOIl~ero

BpeMeHH.

reOUC3nqeCKllK 11 KapTorpaq;llQeCKllK
No 2, CTp. 32-34, 1 pnc.

0630p,

19, 1973,

:lKmnH. Ii Tpyn M. KonepHm,a. JllecTb KHllr TeopHll Konepm'lKa COIl.eplKableŘclIB TpYJle ,,06 o6p~eHllllx
He6ecHbiXreJI". ľeJllloueHTpllqeCKaIl
CllCTeMa KonepHllKa
.llopora K I'IHOrO'mCJIeHHbIM,,HOBhIM MllpaM" COBpeMeHHoň HaYKll

Geodetický a kartografický
obzor, 19, 1973, Nr. 2,
Selte 34-40, 6 Abb., 4 Lit.
Regionale lnformationssysteme.
Dře geodlitische
Information
flir regtonale
lnformationssysteme.
Methoden der Griindung geodlltischer Lageinformationen fiir Zwecke des RIS. Experimentale Erprobung der Lageidentifizierung
der Elemente des
lokalen
Komplexes
RIS mittels
geod1itlschen
Methoden.

Geodetický a kartografický obzor

528.722 : 089.6

528.711.18

RÚŽEK, M.

]EŘÁBEK, O.

Priifungen photogrammetrischer
Auswertegeriite.
Geodetický a kartografický
obzor, 19; 1973, Nr. 2,
Seite 40-48,
7 Abb., 2 Tab., 6 Lit.
Stereoskopische
geometrisch-statische
Prlifungen
der Analogausweortegerate. Herstellung eines prismatischen Blocks. Ausschaltung des EinfluBes der
ungenauen
Horizontierung
des Modells auf die
Bestimmung der Koordinaten X. Y.

Application
of Transfer
Evaluation of Photographs.

528.711.18

: 330.455.7

: 330.455.7

Theory

for

Quality

Geodetický ~ kartografický
obzor, 19, 1973, No. 2,
pp. 48-52,
8 fig .., 12 ref.
Photographs
as a prismary step of photogrammetrical
works.
Resolution
power
quality
criterium. A new criterium of contrast transfer
function - modulation. Fouriers's transformation.

92 Koperník

681.3

681.3

: 52 (091)

KARSKÝ, G.

JEŘÁBEK, O.
Anwendung
der tlbertragungstheorie
bei der
QUBlitiitswertung photogrammetrisclter
MeUbilder.
Geodetický a kartografický
obzor, 19, 1973, Nr. 2,
Seita 48-52,
8 Abb., 12 Lit.
'
MeBbilder
als Ausgangsglied
photogrammetrischer Arbeiten. Das Unterscheidungsve,rmogen
ein Qualitiitskriterium.
Neues Funktionskriterium
der Obertragung
des KOlltrastes - Modulation.
Fouriersche
Transformation.

De Corpernic

a

nos jours.

Geodetický a kartografický
obzor, 19, 1973, No 2,
pages 32-34,
1 illustration.
Vie et ceuvte de Nicolas Copernie. Six livres sur
la théorie
de Copernic
formant
l'cevre "Le
mouvement des planetes". Systéme héliocentrique
de Copernic chemin menant aux nombreux
« nouveaux
mondes" de la science actuelle.

528 : 007

HÁJEK, M., MITÁŠOVÁ, 1.
92 Kopernik

: 52 (091)

Information
géodésique
pnur les
systemes ďinformation territoriallx.

KARSKÝ, G.

besoins

des

Geodetický a kartografický
obzor, 19, 1973, No. 2,
pp. 32-34, 1 fig.
Lite and work of Nicolas Copernicus. Six books
uf Copernicus's
theory included
in !lis work
"About the
Circulation
of. Celestial
Bodies"
Copernicus's heliocentric system - a path to many
"new worlds" of modern science.

Geodetický a kartografický
obzor, 19, 1973, No 2,
pages 34-40, 6 illustrations, 4 publications.
Systemes
ďinformation
territoriaux.
Informations géodésiques
pour systemes ďinformation
territoriaux.
Méthodes de création ďinformations
géodésiques
de position pour systemes ďinformations territoriaux
(ISU J. Vérificatioll
expérimentale de l'identification
de position des éléments de l'ensemble local ISU par procédés géodésiques.

528 : 007

528.722 : 089.6

From Cope,rnicus tilt Our Days.

HÁJEK, M., MITÁŠOVÁ, 1.

RÚŽEK, M.

Geodetic Information for the Needs of Information Systems for Territorial
Planning.

Epreuves des
restititution.

Geodetický a kartografický
obzor, 19, 1973, No. 2,
pp. 34-40, 6 fig., 4 reL
Information
systems
for territorial
planning.
Geodetic informatioll
in these systems. Spatial
geodetic information for the needs of planning
information
systems. Experiments
with spatial
identification
of elements in lecal information
systems by geodetic methods.

Geodetický a kartografický
obzor, 19, 1973, No 2,
pages 40-48, 7 illustrations, 2 tableaux, 6 publications.
Epreuves
stéréoscopiques
géometrico-statiques
ďappareils analogues de relstitution, Création du
bloc prismatique. Elimillation de l'influence ďun
calage inexact du modele a déterminer
les coordonnées X e,t Y.

528.711.18
528.722 : 089.6

RÚŽEK, M.
Tests of Photogrammetric

Plotting

Instruments.

Geodetický a kartografický
obzor, 19, 1973, No. 2,
pp. 40-48,
7 fig., 2 tab., 6 mf.
Stereoscopical geome,trico-statistical
tests of analogue
plotting
instruments.
Creation
of the
prismatic block. Elimination of influence of inaccurate model leveling and determination
of X
and Y co-ordinates.

appareils

: 330.455.7

photogrammétriques

de

: 681.3

JEŘÁBEK, O.
Emploi de la théorie de transmission
pendant
l'évalllation
dl' la qualité des vues photogrammétriques.
Geodetický a kartografický
obzor, 19, 1973, No 2,
pages 48-52, 8 illustrations, 12 publications.
Prises de vues de levé comme élément initial des
travaux photogrammétriques.
Aptitude de ditférentiation - critere de la qualité. Nouveau cri-'
tere de la fonction de transmission du contraste
- modulation. La transformation
de Fourrier.

Onor 1948 - historický
společnosti
i v rozvoji

Geodetický a kartografický obzor
ročník 19/61, číslo 2/1973
Jf

mezník ve vývoji naší
geod~zie a kartografie

Únor 1948 - historický mezník ve vývoji
naší společnosti i v rozvoji geodézie a kartografie

25. výročí únorového
vítězství pracujícího Jidu
má mimořádný
význam v našich dějinách.
Unor
1948 se stal počátkem období, v němž se začal prakticky realizovat socialistický
společenský řád.
V současné době, kdy v celém našem národním
hospodářství,
v celém životě naší společnosti
se
realizuje usnesení XIV. sjezdu KSČ, si připomínáme
25. výročí Února, který vytvořil základ dalších velkých úspěchu naší společnosti,
Za toto období se
výrazně několikanásobně
zvýšil národní duchod a
společenská produktivita
práce. Zvlášť výrazný je
hospodářský
rozvoj Slovenska, jehož podíl na celostátní
produkci
několikanásobně
stoupl.
Došlo
k výrazným změnám na naší vesnici, kde vítězství
socialistických
výrobních
vztahu příznivě ovlivnilo rozvoj našeho zemědělství.
Došlo k rozmachu
vědy, kultury a vzdělání.
Tento revoluční odkaz Února nemohly narušit ani
síly, které v nedávných
letech krizového
vývoje
vystoupily proti socialismu. U příležitosti
25. výročí Února si uvědomujeme základní hodnoty socialismu, mezi které patří:
vedoucí postavení dělnické třídy a jejího předvoje - komunistické
strany,
úloha socialistického
státu jako nástroje diktatury proletariátu,
marxisticko-Ieninská
ideologie a její uplatňování prostřednictvím
všech prostředku hromadného působení,
socialistické
společenské vlastnictví
výrobních
prostředku a zásady plánovitého
řízení národního hospodářství,
principy
proletářského
internacionalismu
a jejich dusledné uskutečňování
v zahraniční
politice, především ve vztahu k Souětskému svazu.
25. výročí Února je pro nás geodety a kartografy také příležitostí
zhodnotit vývoj našeho odvětví
za uplynulé čtvrtstoletí.
Také celý tento pozitivní
vývoj byl podmíněn novými politicko-hospodářskými předpoklady,
které byly vytvořeny před 25. lety.
Ty umožnily i našemu odvětví, aby se výrazně podlZelo na celkových úspěších dosažemích v našem
národním
hospodářství
a společnosti.
Dokončení
řady významných
prací v oboru geodetických
nákladu a kartografie,
celostátních
mapových
děl,
zabezpečení požadavku zemědělství, výstavby, prumyslu, potřeb rozvoje
vědy a techniky,
úspěšné
splnění úkoZU na všech v.lÍznamných stavbách našeho národního hospodářství. zabezpečení požadavku
socialistických
organizací i občanzl bylo možné jen
na základě cílevědomě a jednotně řízené a organizované geodetické služby. T1elké projekty, jejichž
realizace posunula úroueň a kvalitu našich geodetických základu, mapování a kartografických
prací
výrazně vpied v celosvětovém měřítku, byly uskutečněny na mezinárodním
základě, který vytvořila
především postupně se rozvíjející a prohlubující
vědeckotechnická
spolupráce geodetických
služeb socialistických
státu. Tím bylo také v našem odvětví
prakticky
dokázáno, že bez mezinárodní kooperace
a specializace vědeckých i výrobních prací v rámci

socialistických
státu není myslitelný další pokrok.
Přitom je třeba na prvém místě ocenit nezištnou
pomoc geodetické služby Sovětského svazu, a to jak
při řešení řady principiálních
otázek, tak i při využívání zásad a praktických
zkušeností s řízením
a organizaci geodetických
a kartografických
prací.
Přes narušení vedoucí úlohy strany a státního
vlivu na geodetické a kartografické
práce v nedávném krizovém
období došlo v posledních
létech
k dalšímu výraznému pokroku v politickohospodářské konsolidaci
geodézie a kartografie.
V současné
době byl v celém našem státě uplatněn jednotný
systém řízení a organizace geodetických
a kartografických
prací v resortech geodézie a kartografie. Postupně dochází k prohlubování
odvětvové koordinace, koncepční činnosti a zpracování dlouhodobých prognóz geodézie a kartografie.
Naše odvětví má takové podmínky pro další rozvoj, které
není schopen vytvořit žádný jiný společenský řád.
Za těchto podmínek přistupují pracovníci našeho
odvětví k plnění závěru XIV. sjezdu KSČ, z nichž
vyplývají
významné úkoly i pro geodézii a kartografii. Jde především o potřebu zkvalitnění
mapového fondu všech měřítek, zejména na území měst,
prumyslových
aglomeraci a v oblastech intenzivn1.ho hospodářského rozvoje. Neméně významné jsou
úkoly na úseku evidence nemovitostí, jejíž kvalita
bude dále zvýšena realizováním
koncepce činnosti
středisek geodézie a postupným zvyšováním podílu
automatizace na tomto úseku. Náročné úkoly plánu v roce 1973 obsahují všechny rozhodující požadavky výstavby a rozvoje národního hospodářství
na celém území našeho státu. Jejich realizace vyžaduje současně důsledné splnění plánu rozvoje vědy
a techniky, zejména zabezpečení realizačních
úkolu ve všech organizacích
resortu geodézie a kartografie a splnění programu komplexní
socialistické
racionalizace, který má v rozhodující
míře pokrýt
plánovaný rust výroby a produktivity
práce. Do roku
1973 jde geodézie a kartografie s náročnými a konkrétními úkoly ve výrobě, výzkumu i v racionalizaci.
Splnění těchto úkoZU vytvoří pro pracovníky
možnosti dalšího zlepšeni v uspokojování
hmotných a
společenských
potřeb. Úkolem všech
organizací
geodézie a kartografie
v tomto roce je dále zvýšit
péči a starostlivost
o sociální problémy, pracovní a
životní prostředí pracovníku. Plán na rok 1973 vychází z předpokladu
potvrzeného
předchozím
vývojem, že pracovníci v odvětví geodézie a kartogralie výrazně přispějí ke splnění požadavku naší společnosti a k dalšímu rozvoji našeho odvětví svou
pracovní a politickou
angažovaností, svým zájmem
a iniciativou,
která je zárukou našich společných
úspěchů. 25. výročí Února je příležitostí
k dalšímu
rozvo ji a prohloubení
pracovní iniciativy
a socialistické
soutěže, osobních i kolektivních
závazku
na všech pracovištích.
Odkaz Února ;e pro nds zdrojem poučení, akti.,
vity a síly pro realizaci
závěru XIV. sjezdu KSC
v našem odvětví.

1973/31

Geudetický a kartografický
ročník 19/61, číslo

32

ubzor
2/1973

Ing. Georgij Karský, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
v Praze

Dbr.-

Mikuláš Kopernik,
leremiáše Falcka,

podle reprodukce rytiny
pořízené kolem r. 1645

Jako světové kulturní výročí vzpomíná letos lidstvo narození zakladatele soudobé astronomie Mikuláše Kopernika (19. února 1473-24. května 1543].
Jen nemnoho jmen jeho současníků přetrvalo těch
pět set let a vešlo trvale do lidského povědomí. Jsou
to jména lidí, kteří tvořili novou epochu dějin, kdy
se v Evropě začínala rodit novodobá věda, technika i umění, kdy středověká scholastická filosofie
a bezvýhradná moc římské církve nad myšlenkami začínaly narážet na názory četných "kacířů".
Ve feudální Evropě začínal nový, tehdy pokrokový kapitalistický Zpllsob výroby.
Bylo to období renesance. Kopernikův současník
Leonardo da Vinci, velký malíř, ale též přírodovědec
a inženýr, správně vysvětlil popelavé světlo Měsíce
a kritizoval geocentrickou
soustavu. Odvážní mořeplavci Kolumbus, Vasco de Gama a Magellan
prakticky využili i potvrdili kulatost Země. Jean
Fernel určil poprvé v Evropě délku poledníkového stupně (s chybou 0,1 %], Paracelsus začal používat chemie v lékařství, Erasmus Rotterdamský
kritizoval církevní mravy a Macchiavelli ukázal
skutečné způsoby vládců. Idea svobodného poznání

se šířila a reformátoři byli v jeho potlačování neméně pilní, než příslušníci nově založeného řádu jezuitů a oživené římské inkvizice. V této době vytvořil své dílo Kopernik a odtud začíná (řečeno slovy
Engelsovými] osvobození přírodovědy od teologie.
Je jistou ironií, že Kopernik sám byl příslušníkem
katolického duchovenstva.
Kopernik ztratil otce v deseti letech, ale péčí
strýce Lukáše Watzenrodeho, biskupa warmského,
se mu dostalo dobrého vzdělání v Polsku a Itálii
i hmotného zajištění: již ve 24 letech se stal kanovníkem warmské kapituly. To ovšem neznamenelo jen poklidný život učence, naopak - Kopernik byl vždy v samém středu hospodářského i politického dění ve Warmii. Byl osobním tajemníkem
a lékařem svého strýce, řadu let administrátorem
majetku i kancléřem kapituly, budoval opevnění
Fromborku, řídil obranu Olštýna při vpádu němEckého křižáckého řádu a účastnil se pak politických jednání o uspořádání poměrů ve Warmii,
vztahů k polskému králi i německým rytířům. Kopernik se staralo
osídlení kapitulních vesnic polskými osadníky, sepsal pokyny pro vesnická hospodářství a dokonce i krátký ekonomický traktát
o pečení chleba. Zabýval se problémy měny a mincovnictví, vybudoval prý vodovod ve Fromborku,
spolu s Alexandrem Scultetim sestavil mapu Pruska, určil krakovský poledník a pravděpodobně též
spolupracoval s královským sekretářem a kartografem Bernardem Wapowským na mapě Polska. Léčil
svP. přátele i chudé Fromborku, uměl malovat a přeložil z řečtiny do latiny "Listy společenské, selské
a milostné" byzantského autora Theophylacta Simocatty. Ale hlavní v činnosti tohoto pravého renesančního člověka byla ovšem astronomie.
Za svých studií se Kopernik důkladně seznámil
s tehdy běžnou geocentrickou soustavou Ptolemaiovou a patrně velmi brzy zjistil, že ho neuspokojuje,
a to nejen svou složitostí. Povšiml si totiž některých zvláštností v domnělých pohybech planet (mezi které se počítalo i Slunce] po epicyklech a epicyklů po deferentech kolem Země. Tyto zvláštnosti
(Jimiž se zde nemůžeme podrobněji zabývat] ukazovaly na mimořádnou úlohu Slunce ve světovém
systému. Patrně již v prvních letech XVI. stol. nabyl Koperník přesvědčení o správnosti heliocentrické soustavy a začal pracovat na jejím matematJckém zdůvodnění. Někdy před rokem 1515 napsal
"Commentariolus"
několikastránkový
výklad
o své hypotéze. Dílko nebylo tehdy vydáno tiskem
a ani jeho originál se nezachoval. Až r. 1878 byl
ve vídeňské císařské knihovně nalezen první ze
ztracených opisů; dnes jsou známy tři. Práci na
svém hlavním díle dokončil Kopernik v podstatě
asi již kolem r. 1532, ale teprve za deset let se
na naléhání
přátel odhodlal
k jeho knižnímu
vydání.
Mladý wittenbergský astronom Rhaeticus, který
po dva roky studoval u Kopernika ve Fromborku,
vydal roku 1540 "Narratio prima" ("První výklad"]
o teorii svého učitele a o rok později přivezl do Norimberka Koperníkův rukopis. Pod názvem "De revolutionibus orbium coelestium" ("O obězích nebes-
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kých sfér", což asi není původní název Kopernikův] vyšlo dílo v březnu 1543 a není známo, zda je
autor ještě před smrtí spatřil.
Od doby prvního nor\,mberského vydání vyšlo
De revolutionibus mnohokrát v různých řečech, jak
to odpovídá jeho světodějnému významu (letos má
vyjít v nakl. SAV i vydání slovenské]. V šesti knihách, do kterých se dělí, vykládá Koperník svou
teorii. První kniha obsahuje kvalitativní vysvětlení
základních principů: kulovitosti světa a Země, jejího trojího (denního, ročního a precesního] pohybu
a jeho důsledků, uspořádání "světa" se Sluncem ve
středu sféry stálic, kterou Kopernik ještě uznával,
pořadí planet. Argumentace je zde mnohdy metafyzická, spekulativní. A je tam i jakési tušení o podstatě trže, jež je prý "božskou prozřetelností tvůrce
světa všem čáSticím vštípená přirozená snaha spojit se v jeden celek a vytvořit kulový tvar". Na
konci první knihy je výklad o rovinné a sférické
trigonometrii a pětimístné tabulky sinů (po 10'].
Obsah dalších knih tvoří to, co bychom dnes nazvali "kompendiem sférické a teoretické astronomie"
s četnými číselnými údaji, příklady výpočtů i po~
mocnými tabulkami. Kniha druhá je výkladem sférické astronomie, včetně údajů o sklonu ekliptiky
(přesnost 2'] a katalogu 1025 hvězd. Třetí kniha
se zabývá pohybem Země kolem Slunce. Je tu dán
též správný kinematický výklad precese a uvedena její velikost (50,2" za rok, proti správné hodnotě pro Kopernikovu dobu rovné 50,145"] a připojena precesní tabulka. Kniha čtvrtá obsahuje Kopernikovo řešení problému, považovaného dodnes za
jeden z nejsložitějších: teorii pohybu Měsíce. Je tam
dobi'e určená vzdálenost i velikost Měsíce a též
základy teorie zatmění. V knihách páté a šesté je
teorie pohybu planet v délce a šířce. Uvádí se jejejich správné pořadí od Slunce, doby oběhu a relativní rozměry drah (většinou s přesností lepší než
1. %]. Jako v jiných částech díla, jsou i zde potřebné výpočetní tabulky. Přesný, logický výklad je ve
všech knihách doprovázen mnoha názornými obrázky.
Kopernikův heliocentrický
systém ještě neměl
přesně dnešní podobu. Umístění Slunce ve středu
světa odstranilo první velké epicykly. Ale Kopernik ještě přejal ideu rovnoměrných kruhových pohybů. Proto musel i ve své teorii používat epicyklů
a excentrických kružnic a Slunce nebylo přesně ve
středu - jen v blízkosti navzájem různých středů
všech hlavních kruhových drah. Tyto skutečnosti
se něk~y pomíjejí a soustava Kopernikova se vykládá, lako by byla totožná se systémem eliptických ,drah Keplerových. Je zajímavé, jak málo
vlastmch pozorování Kopernik vykonal a použil:
jsou známa jen 63. Většina pozorovacího materiálu pocházela ještě ze starověku, od Hipparcha,
Ptolemaia a jiných. I sama heliocentrická idea byla
vyslovena již ve starověku např. Herakleitem Pontským a Aristarchem ze Samu a kolem roku 1000 ji
hlásal Biruni. Generace hvězdářů měly v rukou podklady pro to, co dokázal až Kopernik; vytvořil ucelený, ne spekulativní, ale matematicky podložený
kinematický světový systém. Nepodal ovšem důkaz
jeho platnosti a z kinematických úvah to ani není
možné. Ale jeho teorie se stala východiskem prudkého rozvoje novodobé vědy.
Římští i protestantští
církevníci dobře vycítili, že změna dosavadního geocentrického
systému světa, domněle potvrzovaného biblí může vést
I· k jiným nepříjemným otázkám a po~hybnostem.
A tak nic nepomohla podvržená Osianderova před-

mluva k De revolutionibus, vydávající Kopernikovu
teorii za pouhé pohodlné výpočetní schéma (tento
podvrh odhalil Jan Kepler kolem r. 1605]. Nepomohlo ani Kopernikovo věnování díla papeži Pavlu III. pozoruhodným listem, obhajujícím právo na
s~obodné poznání: roku 1616 se De revolutionibus,
dIlo kanovníka warmské kapituly, octlo na indexu
zakázaných knih. Krátce poté, co Kepler nalezl zákony pohybu planet a Galilei spatřil hory na Měsíci, fáze Venuše a oběh Jupiterových měsíčků. Všechny tyto výsledky svědčily pro Kopernika. A jak
šla léta, důvodů pro heliocentrismus
přibývalo,
přes všechny zákazy. Již Newton (1687] uveřejnil
gravitační zákon, Bradley objevil aberaci světla
(1725] a Herschel novou planetu Uran (1781], již
Cavendish (1793] určil hmotnost Země a Laplace
(1799] vytvořil matematický systém dnešní nebeské mechaniky - ale Kopernik byl stále zakázán.
Až r. 1822 zrušila římská církev svůj zákaz a v novém vydání Indexu roku 1835 bylo Kopernikovo
dílo vynecháno. Krátce poté přišly rozhodující důkazy: v letech 1837 a 1838 změřili Struve a Bessel
první paralaxy hvězd (a určili tak jejich vzdálenosti], r. 1846 byla objevena nová planeta Neptun
na předem vypočteném místě (Adams, Leverrier,
GalIe] a r. 1851 provedl Foucault pomocí kyvadla
svůj známý důkaz rotace Země. Skutečné důkazy
Kopernikova systému tedy přišly až po dlouhé době a jsou založeny na jevech podmíněných dynamicky. Teorie relativity na tom nic nemění, jak se
někdy mylně tvrdí. Libovolné souřadnicové soustavy jsou skutečně rovnoprávné při kinematickém popisu pohybů, ale privilegovaný
význam
Slunce v našem planetárním
systému plyne ze
vzájemných dynamických účinků těles uvnitř i mimo něj, uplatňujících se při definiCi reálné vztažné
soustavy, nezbytně vázané na hmotná tělesa. Kopernik správně tušil tyto souvislosti a chápal sluneční soustavu jako jeden celek, řízený společnými
zákony. Právě takový přístup mu umožnil vytvořit
světový systém, správný ve své základní podstatě
a schopný dalšího vývoje. V tom je také hlavní
Kopernikova zásluha.
Zůstaňme ještě chvíli v historii. Když církevní
hC'dnostáři odsuzovali a zakazovali heliocentrické
učení, činili tak z důvodů jiných, než vědeckých.
Někdy se k nim ale s nespravedlivým pohrdáním
přiřazují někteří tehdejší učenci, kteří nepřijali
Kopernikovu soustavu. Je třeba vědět, že v té době
nebyly důkazy pro, ale spíše proti heliocentrismu.
A tak když Tycho Brahe s Kopernikem nesouhlasil, měl pro to zcela vědecký důvod: nezjistil parnlaxu hvězd. Dnes víme proč - Brahe měřil s přesností asi 2', zatímco největší paralaxa je pouze
0,76". Ale tehdy byl spor Kopernik-Brahe
sporem o ještě nerozřešeném problému, podobně jako
je dnes problém změn gravitační konstanty nebo
vzdáleností quasarů. Ukázalo se, že Kopernik měl
pravdu.
Jeho dílem začíná moderní věda, vycházející
z nepředpojatých pozorování a měření a opírající
se o přesnou, pokud možno matematickou teorii.
Nalezení správného světového systému, jednotného
ve své podstatě umožnilo zahájit stále pokračující
kvantitativní zkoumání jak jednotlivých
kosmických těles, tak souvislostí mezi nimi. Když dnes,
s rozvojem technických možností, začínáme uplatňovat pozemní geodetické, geofyzikální a geologické metody na Měsíc a planety, nikoho to příliš
neudivuje. Ale před Kopernikem byla mezi nebem
a Zemí nepřekročitelná přehrada.
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Objevení Nového světa Kolumbem se někdy považuje za počátek novověku. Mohlo by jím být i dílo
Kopernikovo, které otvíralo cestu k mnoha "novým světům" dnešní vědy.
Bibliografická

poznámka:

V češtině je poměrně málo prací zabývajících se
speciálně Kopernikovým životem a dílem. Kromě
několika článků v Říši hvězd roč. 1953 uveďme
např. stať o Kopernikovi v knize M. Plavce "Člověk a hvězdy" (1960), ze starších je to kniha
G. Grusse "Z říše hvězd" (1896) a velice zajímavý
(byť v některých historických detailech ne zcela
přesný) spisek F. J. Studničky "Mikuláš Koprník",
vydaný na oslavu 400. výročí Kopernikova narození
r. 1873. Místo Kopernikova učení v systému a hisstorickém vývoji matematických věd poznáme např.
z knihy M. Mikana "Jak se vyvinula matematika
a geometrie" (1954). Výklad o skutečných pohybech
planet a o důkazech heliocentrismu a rotace Země
je ovšem v mnohých knihách
uveďme jen
"Astronomii" V. Gutha, F. Linka, J. M. Mohra a B.
Šternberka (1954) a "Úvod do všeobecné astronomie" B. Hacara (1963). Roku 1972 vyšel v Praze
jako faksimile exemplář "Oe revolutionibus", který patřil Tychonovi Brahe a je opatřen jeho poznámkami, slovenský překlad tohoto Koperníkova
díla má vyjít v r. 1973.
Z poněkud četnější astronomicko-historické
li··
teratury sovětské uvedeme dva sborníky stejného
názvu "Nikolaj Kopernik", vydané AV SSSR v 1.

1947 a 1955. V prvním je mj. pojednání N. 1. Idelsona, který dnešními matematickými
prostředky
analyzuje předkeplerovské
teorie pohybu planet,
v druhém stať F. Ja. Nesteruka o Kopernikových inženýrských pracích.
Stejně jako je Polsko centrem Kopernikových
oslav, je tam nyní též vydáváno nejvíce kopernikovské literatury; lze ji obdržet v prodejně Polského informačního a kulturního střediska v Praze. Je zahájeno souborné vydání Kopernikových děl
ve 3 svazcích: první je barevnou reprodukcí rukopisu "Oe revolutionibus"
(již vyšel), druhý kritickým vydáním textu a třetí obsahuje drobné práce
Kopernikovy (svazky 2. a 3. vyjdou v latinské, anglické a polské verzi). Série "Studia Copernicana"
obsahuje odborné historické práce, zatímco "Biblioteczka Kopernikaiíska" je souborem drobných
populárních
knížek o Kopernikově době a díle;
zvláště významnou z nich je "Astronomia Mikolaja
Kopernika" C. Iwaniszewské (1971). Pod názvem
"Mikolaj Kopernik" uvádí S. Grzybowski (1972)
zajímavý životopis, doplněný četnými reprodukcemi dobových obrazů.
Rovněž polský geodetický časopis se připojuje
k oslavám Kopernikova výročí. Prof. dr. inž. H. Le5niok napsal pro Przegl~d Geodezyjny článek "Mikolaj Kopernik - w 500-lecie urodzin", v němž
se podrobně zabývá Kopernikovou teorií pohybu planet ve srovnání s teoriemi staršími. Rukopis článku
byl dán k dispozici též redakci GaKO a je z něho
i náš obrázek.

Ing. Milan Hájek. CSc .•
Ing. Irena Mltálová.
Stavebná fakulta SVŠT Bratislava

Geodetické informácie pre potreby
územných informačných systémov

Technická
politika
ako neoddelitefná
súčasť
hospodárskej činnosti štátu je spatne ovplyvnená
tempom rozvoj a národného hospodárstva, rastom
národného dochodku, znížením potreby živej práce, sposobom riadenia, atd. Z prehfadu aplikačných možností v programoch
štátnej technickej
politiky vyplýva, že polohové informácie o aktivitách rozmiestnených na území, majú uplatnenie
hlavne v programoch životného prostredia a štátnej informačnej politiky.
Aplikácia interdisciplinárnych
getodetických informácií sa perspektívne očakáva pri vzniku nových systémov vefkého rozsahu, vo vedeckotechnickom plánovaní a pod. Jestvujúce sústavy a systémy vytvárajú stále vačší a zložitejší "útvar".
Pri zabezpečovaní ich chodu a funkcie je vefmi
náročné zaistiť optimálny režim v nadvaznosti na
"nadsústavy". Celý cyklus, od výskumu - vývoj a
- projekcie - zavedenia - prevádzky - využívanla až po zovšeobecňovanie,
potrebuje na vyriešenie dnes už piH až dvanásť rokov (podfa zložitosti).
Pritom však vzniká závažný problém
"vplyvu morálneho zaostávania",
posobením ktorého sa v podmienkach stúpajúcej intenzity vývojových tendencií neustále skracuje doba aktuál-

nosti tých - ktorých "výrob kov" a technológií,
ale aj organizácie a riadenia.
Pri rešpektovaní jestvujúcich predpisov o sposoboch spracovania finálnych geodetických informácií (v súčasnosti reprezentovaných
hlavne mapami), v podstate už ich spracovanie je určitým
zaostávaním. Formulácia úloh od ciefov po realizáciu tej či onej sústavy alebo systému, stáva sa
stále obťažnejšou. Vyžaduje schopnosť odhadnúť
potrebné vplyvy a priority s predstihom a rešpektovaním dynamiky vývoja. Pri navrhovaní projektov
a potom v prevádzke informačných systémov rozhodujúci význam má riešenie systému vzhfadom
na efektívnost "výroby" z hfadiska jej spoločenskej objednávky. Rovnako doležité je aj zabezpečenie požadovanej spofahlivosti systému.

Integrovaný informačný systém o území (ISU)
je organickou súčasťou územného plánovania. Vytvára podklady činnosti zabezpečujúcej reguláciu
usporiadania územia a koordináciu investičnej výstavby.
Výskumné a experimentálne
práce, ktoré sa
v tejto oblasti vedú, sledujú viaceré ciele. Z nich
ako najhlavnejšie možno spomenúť predovšetkým
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vytvorenie komplexného súboru informácií O území
tak, aby pri riešení územných problémov nebolo
treba vykonávať doplňujúce vačšie šetrenia. Dalej,
včasné poskytovanie informácií v tom zmysle, aby
sa informácie dostali na miesto rozhodovania v takom čase, aby sa mohli uplatniť pri rozhodovaní.
Dalším závažným aspektom je zaistenie nadvaznosti na ostatné riadiace informačné systémy so
súčasným odstránením duplicity šetrenia a uchovávania informácií a maximálnym využitím jestvujúcich evidencií. Pre užívatefov systému je závažná otázka poskytovania a spracovania informácií pre fubovofné územie, dalej poskytnutie nielen prvotných, ale aj odvodených informácií.
Z potrieb dlhodobého plánovania vyplýva požiadavka vytvorenia možností pre zostavenie časových radov informácií. Taktiež zaujímavá je forma
poskytovaných informácií. Vefmi účinné možu byť
tabulkované, ale najma graficky vyjadrené poskytované údaje. DOležitá je otázka zabezpečenia vopred stanoveného stupňa presnosti, podrobnosti a
spofahlivosti
poskytovaných
informácií.
Jedným
z cielov ISU je vytvorenie predpokladov automatizácie projekčných prác. Konečne, aby mohol územný informačny systém úspešne splniť svoje poslanie, musí byť budovaný ako o t vor e n Ý a f 1ex i bil n Ý s y sté m s možnosťou postupného budovania a pružnej reakcie na zmenu požiadaviek.
Podla stupňa podrobnosti sa ISU člení na n árod n é s ú bor y ISU, pre potreby celoštátneho
a regionálneho plánovania a riadenia a 10 k á ln e s ú bor y ISU pre potreby podrobnejšieho
plánovania, riadenia a rozhodovania. Za najnižšiu
jednotku v národných súboroch sa považuje spravidla lokalita (sídelná jednotka, urbanistický obvod a pod.) V lokálnych súboroch ISU je základnou jednotkou parcela resp. objekt (obr. 1).
IDENTlFIKAC/A
LOKALNY SÚ80R 'SU
ZAKLADNÝ
PRVOK -

POLOHY

NARODNÝ SÚ80R ISU
ZAKL. PRVOK - LOKALITA

- PARCELA

Vytváranie národných a lokálnych súborov ISU
sa predpokladá v roznom čase a v rámci roznych
organizácif za rozdielnych technických a organizačných podmienok. Zjednocujúcim prvkom, ktorý
zvazuje všetky informačné celky do ISU, je dosledné rešpektovanie
dvoch požiadaviek: jednot··
nej a jednozllé,lčnej polohovej identifikácie základných jednotiek (prvkov, javov) súborov ISU a dalej atomická štruktura zberu a uchovávania údajov podla jednotného kódovacieho systému.

3. Geodetické informácie pre územné informačné
systémy

Poskytovanie polohových informácií o prvkoch
územia je jedným z ciefov Informačného systému
geodézie a kartografie (ISGK). Funkcia polohových
informácií nespočíva iba v lokalizácii sledovaných
prvkov, javov, či aktivít na území, ale aj vo vy·
tvorení integrujúceho kfúča jednak vo vnútri systému a taktiež v nadv1iznosti na iné informačné
systémy.
Geodetické informácie
z hfadiska
polohovej
identifikace
základných jednotiek územných informačných systémov zabezpečujú predovšetkým
požiadavku lokalizácie prvkov, javov a funkcií na
sledovanom území s požadovanou presnosťou a podrobnosťou, dalej aktuálnosti údajov o území, zoo
brazenia celého územia pre príslušný súbor infor·
mácií a nakoniec poskytovanie potrebných poloho·
vých (priestorových)
údaj ov užívatefom systému.
Geodetické informácie z hfadiska polohovej identifikácie prvkov územia zabezpečujú polohu odvet·
vových informácií s vhodnou presnosťou a podrobnosťou. Realizácia polohovej identifikácie prvkov,
javov a funkcií na území sa predpokladá v jednotlivých súboroch ISU cez registre až na detail
(prvok). Na základe podrobnosti ide v podstate
o polohovú identifikáciu na dvoch úrovniach:
a) národnej (globálnej ),
b) lokálnej (podrobnej).
Pri národnej (globálnej) polohovej identifikácii
jedná sa o určenie definičného bodu a lomových
bodov obvodu základnej jednotky, t. j. lokality,
resp. jej časti. Ako vhodný základny mapový podklad pre národné súbory ISU može slúžiť mapové
dielo topografických máp v mierke 1:10000. Jeho
využitie pre potreby ISU je v počiatočnom štádiu
realizácie.
Pri lokálnej polohovej (príp. priestorovej) identifikácii ide v podstate o ten istý problém, len
s v1ičšou podrobnosťou a presnosťou. Základnou
jednotkou je tu parcela resp. objekt, ktorý sa može
polohove aj funkčne popísať a niesť so sebou prakticky neobmedzené informácie o javoch a funkciách v dynamickom poňatí. Definičný bod parcely
spolu s lomovými bodmi obvodu dáva informácie
o polohovej identifikácii pre komplexné riešenie
lokálneho územného systému. Základným mapo·
vým podkladom lokálneho súboru ISU možu úspešne slúžiť najpodrobnejšie mapy v mierkach 1:1000
resp. 1:2000.
Zachovanie metodickej jednotnosti ISU predpokladá, že v národných i lokálnych súboroch sa
uplatnia pri získavaní údaj ov jednotné hfadiská
tak, aby vytvorená báze údaj ov mala jednotnú
štruktúru. Informácie v národnom i lokálnom sú·
bore musia byť konvertibilné tak isto ako infor·
mácie o súčasnom stave a plánovaným zmenách
využitia územia. Obsahom lokálnych súborov ISU
sú podrobné informácie o území, ktoré sa budú
v národných systémoch určitým sposobom agregovať.
Každá informácia v prvotnej forme je výsledkom
nejakého pozorovania. Aby bola informácia úplná
a pozorovanie mala zmysel, je potrebné špecifikovať následovné údaje:
jednotka (prvok, Jav), ktorej sa pozorovanie
týka,
čas alebo perióda pozorovania,
charakteristika,
ktorá sa pozoruje,
hodnota pozorovania,
poloha pozorovanej jednotky.
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Poloha javu (prvku) v území je velmi špeciálna
"charakteristika"
a treba ju vzhladom na jej význam zvlášť rozlišovať. Napr. informácia: "Váh,
24. 4. 1972 o 6 hod., prietok 500 m3,1sec.", ne m á
bez
u r č e n i a p o I oh Y z mys e l. Mnoho informačných systémov a evidencií používa velmi
presné metódy na identifikáciu
javov (prvkov),
definíciu charakteristík,
meranie ich hodnoty a
pozorovanie času, zatial čo údaje o polohe prvkov
majú nevyhovujúcu kvalitu. Najbežnejšie metóda
pre záznam umiestnenia je odkaz na plošnú jednotku - obyčajne administratívnu
oblasť. Ak nastali zmeny v hraniciach
administratívnych
jednotiek, alebo treba zistiť informácie na území
s inými hranicami ako sú administratívne, nemožno
takto špecifikované informácie použiť.
Prvky, ako najnižšie jednotky informačného systému sa podla ich tvaru rozlišujú na bodové,
líniové a plosné.
Bod o v a m p r v k o m je taký prvok, ktorého
r o z m e r y jeho horizontálneho
priemetu sú zanedbatelné voči polohovej rozlišovacej schopnosti
príslušného registra.
L í n i o v Ý m p r v k o m je taký prvok, ktorého
j e den
z rozmerov horizontálneho
priemetu je
zanedbatelný
voči polohovej rozlišovacej schopnosti registra.
P I o š n Ý m p r v k o m je taký prvok, v ktorom
ne m o ž n o z a n e db a ť ani jeden z rozmerov
horizontálneho
priemetu vzhladom na rozlišovaciu
schopnosť registra.
4. Met6dy tvorby polohových geodetických informácií pre potreby tízemných informačných systém ov
Polohová identifikácia
prvkov územia pre potreby informačného
systému vyžaduje rozvinutie
bodového, čiarového a plošného usporiadania prvkov územia do lineárneho
číslicového
záznamu,
zaznamenaného na pamaťových médiách počítača.
Prvky územia sú polohopisne identifikované množinami dvojíc rovinných súradníc v jednotnom súradnicovom systéme rovnako na mape, ako v polohovej časti banky údaj ov informačného systému.
Takto sa registruje v dynamickom poňatí, s vo·
pred známou presnosťou a podrobnosťou p o I o h a,
p r i e b e haf
u n k c i e prvkov územla. Metódy
tvorby polohových (priestorových)
informácií sú
v podstate tri: g e ode t i c k á, f o t o g r a m et r i c k á a k a r't o m e t r i c k á.
Podstata g e ode t i c k e j metódy spočíva v polohovej identifikácii prvkov územia pomocou priameho merania (pozri kap. 5).
F o t o g r a m e t r i c k á metóda je najprogresívnejšia metóda tvorby priestorových
informácií
o prvkoch územia. Každá fotogrametrická
snímka
je svojho druhu pamaťovým médiom. Počet informácií, ktorý býva zachytený na snímke o rozme·
roch 23 X 23 cm je asi 107 bitov, čo pri hustote
10 bitov/l
mm odpovedá
magnetickej
páske
o dlžke 1000 m. Tieto informácie možno pomocou
jestvujúcich
zariadení digitalizovať. Polohu fotogrametrickej
metódy získavania priestorových in~
formácií o prvkoch územia pre potreby územných
informačných systémov možno stanoviť podla platných smerníc THM ako aj výsledkov výskumu,
ktorý sa v tejto oblasti vedie.
K a r tom e t r 1c k á metóda získávania polohových informácií vychádza z grafických podkladov.

Jej podstatou
je vytvorenie
dig1tálneho modelu
mapových prvkov odsunutých s určitou presnostou
a podrobnosťou z jestvujúcich máp resp. z iných,
súradnicovo určených podkladov. Obsah, spolahlivosť a tiež rozsah takto získaných geodetických
informácií je závislý na vybranom základnom mapovom podklade na jednej strane a na technike,
pomocou ktorej Sa digitalizácia vykonáva na druhej strane.
Vychádzajúc z rozboru týchto dvoch činitelov,
ďalej z poznatkov publikovaných v literatúre a taktiež z vlastných úvah a štúdií dá sa predvídat, že
deformácia polohovej identifikácie prvkov územia,
sposobená odsunutím údaj ov zo sériového otlačku
mapy, sposobená reprodukciou
a transformáciou
odsunutých polohových údaj ov, má hodnotu 0,3
až 0,4 mm v mierke mapy. (Táto hodnota udáva nepresnosť vzhladom na vydavatelský originál.)
Postup získávania polohových údaj ov kartometrickými metódami i keď každý tématický celok
bude mať svoje špecifické odlišnosti mažeme všeobecne zhrnúť nasledovne:
výber grafických podkladov,
príprava podkladov pred kartometrickým odsúvaním,
odsúvanie
súradnÍC bodov identifikujúcich
prvky,
transformácia
odsunutých údaj ov do jednot·
ného súradnicového
systému,
vylúčenie nadbytočných informácií,
vykreslenie, kontrola a uloženie polohových
údajov.

5. Experimentálne overenie polohovej identifikácie
prvkov lokálneho stíboru ISU geodetickými met6dami
Predpokladaný
objem priameho merania v spojitosti s úlohou dobudovania mapového fondu Slovenska, s tvorbou technicekj mapy hlavného mesta
SSR Bratislavy a potrebami
evidencie nehnutel·
ností, nabáda k zamysleniu sa nad otázkou, ako
najvhodnejšie
využiť polohové
(priestorové)
a
územno-evidenčné informácie získané z mapovania
vo velkých mierkach, pre potreby územného informačného
systému. Výsledkom riešenia
tejto
otázky by bolo zvýšenie efektívnosti geodetických
prác na jednej strane a dotovanie ISU kvalitnými
a aktuálnymi polohovými informáciami na druhej
strane.
Hlavné predpoklady začlenenia týchto informácií
do banky údaj ov informačného systému sú dva:
Prvý spočíva v digitalizácii spracovania nameraných hodnot a územno-evidencných
podkladov.
Druhý, vo vytvorení možností vnútornej i vonkajšej integrácie.
Za elementárnu jednotku, na ktorú sú vztiahnuté všetky informácie obsiahnuté lokálnym súborom
ISU, je volená parcela (prípadne až objekt). Jestvuje viacero možností výberu základnej jednotky.
Volba parcely je daná predovšetkým
snahou po
napojení na evidenciu nehnutefností.
Pritom sa
mienia sledovať funkčné
(užívatelské)
vzťahy
parcely.
Tieto úvahy slúžili východiskom e x per i m e nt á lne h o o v e r e n i a polohovej
územno-evidenčnej identifikácie,
vychádzajúcej
z výsledkov
priameho merania. Overenie sa vykonalo pomocou
experimentálneho
registra parciel pre Sústavu informácií o meste Bratislava (SIM Bratislava). Pri-
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tom sa sledovali možnosti polohovej identifikácie
geodetickými metódami; spasob organizácie súradnicových a evidenčných údaj ov; otázky ich integrácie vo vnútri samotného súboru (napr. možnosť
spojenia súradnicových údajov získaných raznymi
metódami, ich usporiadanie
do vhodných zoznamov a registrov); problémy vonkajšej integrácie;
atd. Experiment sa realizoval v spolupráci so Slovenským výskumným a vývojovým centrom urbanizmu a architektúry
v Bratislave, za účasti skupiny pracovník ov odboru geodézie a kartografie
Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave.
Polohová identifikácia parcely v SIM Bratislava
sa skladá z dvoch častí: z územno-evidenčnej
a polohovej.
Obsahom územno-evidenčnej
časti sú údaje
očí
s I e k a t a str á lne h o úze m i a, ktoré
je prevzaté zo systému číslovania katastrálnych
území pre evidenciu nehnuteJností. Jedná sa v podstate o administratIvnu jednotku, ktorú možno prispasobiť členeniu registra evidencie nehnutefností.
Ďalej očí
s I eur
b a n i s t i c k é h o o b vod u,
stáleho štatistického
obvodu (SŠO), resp. základnej sídelnej jednotky (ZSJ). Toto je dané územno-plánovacími,
alebo štatistickými
orgánm1. Údaj
očí s lep
are e I y je daný číslom, pod ktorým
je parcela evidovaná orgánmi geodézie a kartografie. Obsahuje parcelné číslo kmeňové, podlomenie a číslo dielu. Integrácia SIM Bratislava s registrom evidencie nehnuteIností,
menovite so subregistrom o parcelách by sa mohla realizovať prostrednfctvom
čísla katastrálneho
úze mia a čísla
parcely. Ako integračný
faktor by za určitých
predpokladov
mohol slúžlť aj súradnicový
údaj
def1ničného bodu, či už obce, katastrálneho
územia alebo parcely.
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Číslo mapového listu, číslo parcely a súradnice
definičného bodu slúžia na prepojenie územno-evidenčnej identifikácie parcely s jej polohovou identifikáciou.
Súčasťou polohovej identifikácie sú čísla a súradnice
lom o v Ý c h bod o v o b vod u p a rcel y a o b vod u ob j e k t o v. Integrácia tejto
časti polohovej identifikáeie parcely (resp. objektu) by bola možná so subsystémom geodetických
informácií ISGK.
Obdobným spasobom ako parcely je možné definovať polohu ostatných prvkov územia, menov1te
trás, pri ktorých by odpadli niektoré údaje (napr.
číslo parcely) a nahradili by sa údaj mi charakterizujúcimi daný líniový prvok. Polohová identif1kácii by bola potom daná zoznamom súradníc bodov prvku, jeden z nich by slúžil ako definičný
bod.
Abstraktné prvky územia sa prakticky nemerajú, mažu sa však vyniesť na poInom náčrte, resp.
na mape a definovať pomocou odsunutých údajov
podobným sposobom ako parcely.
5.1 E x per i m e n tál n y r e g i s t e r par c i e I
Vychádza z územno-evidenčnej
a polohovej definície parcely a skladá sa z viacerých súčastI,
ktorými sú:
5.11. Register parciel a objektov
subregister
definičných bodov.
5.12. Register parciel a objektov
subreglster
lomových bodov.
5.13. Zoznam podrobných bodov.
5.14. Zoznam výšok.
Obsah jednotlivých
súčastí experimentovaného
registra parciel vychádza z potrieb SIM Bratislava a je stanovený nasledovne:
5.11. Register parciel a objektov
s u b r egister

v

definičných
bodov:
číslo katastrálneho
územia,
číslo urbanistického
obvodu,
číslo parcely,
číslo mapového listu,
dátum vytvorenia informácle,
súradnice definičného bodu,
výmera,
zoznam objektov, doplnený ich funkčnou
siflkáclou. Pozrl obr. 2.
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Údaj očí
s lem
a p o v é h o I i s t u je daný
mierkou mapy. Ďalším údajom je dát u m vytvorenia informácie o parcele. Polohový údaj o definičnom bode parcely je vyjadrený s ú rad nic ami d e f i nič n é h o bod u parcely, vhodne redukovanými a zaokrúhleným1.
Nakoniec, územno-evidenčná
časť informácie
o parcele obsahuje zoznam
obj ektov
(funkelf) na nej umiestnených,
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5.12. Register parciel a objektov ter
lomov'ých
bodov:

s u b r e g i s-

číslo parcely,
súradnice definičného bodu parcely,
zoznam čísiel lomov'ých bodov obvodu
cely,

par-

zoznam čísiel lomov'ých bodov obvodu objektov. Pozri obr. 3.
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5.13. Zo z n a m pod rob n Ý c h bod o v :
číslo mapového listu,
číslo bodu (tvorené číslom polného náčrtu a
vlastným číslom bodu),
redukované súradnice bodu,
údaj o presnosti (z priameho merania v mlerke 1:1000, presnosť 1). Pozrl obr. 4.
Ukážky výpisov experimentovaného
registr a parciel pozri na obr. 2, 3, 4.

5.14. Z o z n a m výš o k, organizovan'ý ako zoznam podrobných
bodov, namiesto súradníc
je
udaná nadmorská v'ýška bodu.
Takto naplnen'ý register parciel v rámci lokálneho súboru informácií o meste plne definuje polohu, územno-evidenčné a po doplnení aj funkčné
vztahy parciel a na nich umiestnených objektov.
Može zodpovedať otázky evidenčného
zaradenia
sledovaných informácií
(číslo katastrálneho
územia, urbanistického
obvodu, parcely), polohového
resp. výškového umiestnenia informácií (súradnicami bodu X, Y a v'ýškou). Ďalej plošnej súvislosti
lnformácie (v'ýmera parcely, skupiny parciel, resp.
objektu) a konečne umožňuje pohotové grafické
vyjadrenie záujmlQv'ých informácií, a ČD je vefmi
doležité, vytvára predpoklady identifikácie funkčných vzťahov parcely a integrácie v rámci ISU
i mimo neho.

pomocou programovacieho
jazyka FORTRAN. Overili sa jeho výpočtové vlastnosti z hfadiska geodetických výpočtov a príslušné závery našli uplatnenie pri programovaní geodetických úloh. Pomocou programovacieho jazyka FORTRAN sa vytvoril
úplne homogénny a kompaktn'ý súbor programov
a podprogramov, ktor'ý može súčasne a komplexne
spracúvať:

Register parciel v takomto poňatí maximálne využíva výsledky priameho merania s rešpektovaním
smerníc pre THM, ale na druhej strane umožňuje
konvert1bilitu aj so súradnicami získanými napr.
kartometricky.
Z experimentovaného
registra parciel pre potreby projekcie, plánovacích a investičných činností možno získať vefmi pohotove grafický výpis pomoc ou presn'ých súradnicových údajov
v požadovanej mierke a bez reprodukcie, grafickú
ukážku pozri na obr. 5.
5.2 S ú bor
a p I i k a č n 'ýc h
podprogramov

pro

g r a mov a

Na vytvorenie experimentovaného
registra parclel bolo nevyhnutné zostavenie a spracovanie jednotného systému aplikačných
programov a podprogramov na strednom počítači. Súčasťou tohto
systému sú programy geodetických úloh, programy
na rladenie celého systému, na zostavenie experimentovaného registra a pre prácu so zoznamami
a nakoniec programy pre tvorbu grafického vyjadrovania
prvkov územia. Systém sa realizoval
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5.21. Meranie vykonané na určenie s Ú I' a dní c
bodov podrobného bodového pora.
5.22. Meranie vykonané na určenie súradníc, prípadne výš o k podrobných bodov.
5.23. U k I a d a n i e príslušných
ú d a j o v do
zoznamov a ich prepisovanie na magnetickú pásku
alebo na magnetický disk.
5.24. Zobrazovaciu pásku, u I' Č e n i e v Ý m e I'
a experimentovaný
I' e g i s t e I' p a I' c i e 1.
Schematické
znázornenie
postupu spracovania
údaj ov pre experimentovaný register parciel pozri
na obr. 6.

Aplikačné programy a podprogramy boli rozdelené do troch skupín: š t a n d a I' d n é podprogramy, ďalej p I' o g I' a m y n a v Ý poč e t súradníc
bodov a konečne p I' o g I' a m y n a I' i a den i e
systému, vytvorenie registra, grafického vyjadrenia a pre prácu v zoznamoch.
Skupina š t a n d a I' d n Ý c h podprogramov obsahuje podprogramy na prevody uhlov, výpočet
dlžok, výpočet smerníka a pod.
V skupine programov na v Ý poč e t s Ú I' a dní c sú vybrané úlohy určovania súradníc bodov
podrobného bodového pora, približného vyrovnania
a pod. Ďalej úlohy na určenie súradníc podrobných
bodov. Vstupné údaje pre úlohy tejto skupiny tvorili meračské zápisníky a predpisy výpočtov geodetických úloh. Zápis nameraných hodnOt sa vykonával priamo na dierovacie tlačivá výpočtového
strediska. Zápis bol upravený pre všetky riešené
úlohy. Pre podrobné meranie sa vykonala taká
úprava vstupných hodnot, aby boli údaje o určovanom bode včítane kontrol z omerných dlžok
uvedené v jednom riadku, t. j. dierované do jedného 80stlpcového štítku. Výpočet súradníc sa vykonával v rámci porného náčrtu.
Skupinu I' i a d i a cic h a organizačných
programov tvoria programy, ktoré majú platnosť pre
celý systém. Pracujú s roznymi pamaťovými médiami: so štUkami, magnetickou páskou, magnetickým diskom aj s operačnou pamaťou. Do tejto skupiny patrI predovšetkým riadiaci program, pod-

programy na tvorbu poli premenných a na hradanie v nich. Ďalej programy na tvorbu experimentovaného registra, jeho subregistrov a zoznamov,
na výpočet, výmer parciel a na tvorbu zobrazovacej pásky. Súčasťou posledného sú v našom prIpade podprogramy
kresliaceho
zariadenia
Cal-Comp. Úpravou programu by bolo možné spracovať grafické zobrazenie na inom zariadení, napr.
automatickom koordinátografe. Zdrojom vstupných
údajov pre tvorbu experimentovaného
registra a
výpočet výmer parciel slúžil predpis grafického
zobrazenia prvkov, vychádzajúci z porného náčrtu.
Obsahoval evidenčné údaje i súradnice definičných
bodov parciel a čísla všetkých lomových bodov.

Hlavné poznatky z analýzy polohovej identifikácie prvkov národných i lokálnych súborov ISU
možno stručne formulovať nasledujúcim
sposobom:
Vytváranie polohovej identifikácie
prvkov územia pre potreby územných informačných systémov
je proces vermi náročný, dlhodobý a nákladný.
Jestvovanie homogénnej bázy kvalitných geodetických informácií je nevyhnutnou
podmienkou
integrácie územných informačných systémov.
Nato, aby geodetické informácie mohli úspešne
plniť požiadavky vyplývajúce z potrieb územných
informačných systémov, je potrebné predovšetkým
dosledné presadzovanie
automatického
spracovavania geodetických informácií. S tým súvisí zvyšovanie sporahlivosti a pohotovosti vstupných informácií, 1. j. stanovenie
pevného režimu na
získanie a prenos geodetických
informácií. .Ďalej dosiahnutie
form3.1nej a obsahovej jednotnosti geodetických
informácií
pre polohové a
funkčné určenie prvkov územia. Zvýšenie flexibility geodetických informácií doslednou a pohotovou aktualizáciou údajov uložených na pamaťových médiách počítača. Zabezpečenie optimalizácie výsledkov spracovávania
čo do množstva a
rozsahu výstupných informácií z hradiska formy
a obsahu plánovaného stupňa využitia.
Oosiahnutie
potrebného
stupňa štandardizácie
metód získania priestorovej identifikácie z hfadiska software a hardware. Vytvorenie podmienok
preškolenia
pracovníkov zabezpečujúcich
tvorbu,
zber a prenos vstupných geodetických údajov ako
i pracovník ov zaoberajúcich sa výstupnými informáciami. A konečne počítať s jednorázovým zvýšením prácnosti v prípravnej fáze získavania priamych a sprostredkovaných
geodetických informácií pre automatizované
spracovanie.
Návratnosť
takéhoto jednorázového zvýšenia nákladov by mala
zabezpečiť kvalita
a mnohonásobné
rozšírenie
uplatnenia geodetických informácií.
LITERATÚRA:
Kolektív: Koncepcia Integrovaného
informačného
systému o území - SSR. Výskumná správa SCDA,
Bratislava 1970
Kolektív: Metodika polohovej identifikácie prvkov
územia pomocou priameho merania, 1. časť, výskumná správa, SVŠT Bratislava 1972
G A ŠEK, J.: Sústava informácií ~ meste Bratislava, Výskumná správa, ÚRVM Ostrava, 1971
Zborník zo seminára Informačný systém geodézie
a kartografie, SSGK, SVTS Bratislava, 1972
Do redakce
Stanovisko
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STANOVISKO

LEKTORA:

Článok:
G e ode ti c k é in for má c i e p r e
potreby
územných
informačných
s y sté m o v" prispieva do problematiky tvorby
informačných systém ov z pohfadu užívatefského,
konkrétne
využívania geodetických
informácií
k polohovej identifikácii javov v území. N á z v y
r e g i str o v, ich členenie ako aj štruktúra

Zkoušky fotogrammetrických
covacích přístrojů

pro každý projektor pří-

dá

VD všetkom koncepcii rezort"Informačného systému geodézie
Zmenou a úpravou týchto častí
stratila na pélvodnostl a z tohto
vykonané žiadne úpravy.

Ing. Stefan Spatiek

vyhodno-

Geometricko-statické zkoušky fotogrammetrických analogových vyhodnocovacích přístrojů se mohou provádět různými způsoby. Podle cíle, který je zkouškou
sledován je rozdělujeme v podstatě na dva základní
druhy:
a) zkoušky monokulární stroje samostatné,

ne z o d P o v e
ného výzkumu
a kartografie".
by však práca
ctovodu neboli

Ing. Miloslav Rufek, CSc.,
katedra mapováni a kartografie F5v ČVUT v Praze

a vliv jejich chyb na měřené souřadnice a výšky se
proto projeví ve výsledcích testu. Výsledkem testu jsou
střední chyby v určení modelových souřadnic X, Y
a také výšek Z. Tyto střední chyby vyjadřují měřický
stav vyhodnocovacího přístroje. Současně se vypočtou
také systematické chyby v prvcích vnější orientace
a střední chyby jejich určení.

b) zkoušky stereoskopické, při nichž se proměřuje model, který vznikne současným promítnutím dvou mřížek oběma projektory.
Zkoušky prvého typu se nejčastěji provádějí při
justáži vyhodnocovacího přístroje. Jako etalonu se
používá obvykle měřická mřížka s čtvercovou sítí,
která se pečlivě centruje v jednotlivých projektorech
vyhodnocovacího přístroje. Průmět mřížky se proměřuje měřickou soustavou přístroje. Výsledkem testu
jsou střední chyby v souřadnicích X a Y, které vyjadřují vliv chyb příslušného projektoru a měřické soustavy přístroje na měřené souřadnice. Současně se mohou
určit také ty systematické chyby přístroje, které je
možno matematicky formulovat.
Stereoskopickými zkouškami se testuje funkce celého přístroje souborně. Jejich charakter je integrální
a liší se mezi sebou druhem proměřovaného modelu.
Ten může být buď rovinný, nebo vertikálně členěný
(blok). Vertikálně členěný model tvoří dvě, nebo lépe
tři horizontální roviny, vytvořené v různých promítacích vzdálenostech.
V dalším bude zevrubně uveden postup zkoušek
prováděných proměřením vertikálně členěného modelu
prizmatického tvaru tzv. prizmatického bloku, sestaveného ze tří rovin (obr. I).
Geometricko-statické zkoušky stereoskopické, prováděné proměřením prizmatického bloku
Tyto zkoušky prověřují vyhodnocovací přístroj
podrobně ve směru všech tří prostorových os souřadnic
(X, Y, Z) a poskytují poměrně objektivní informace
o jeho současném měřickém stavu. Postup při proměřování takového modelu se velmi blíží postupu při
vyhodnocování měřických snímků vertikálně členěného území. Na vytvoření modelu a při jeho proměřování se zúčastní všechny podstatné součásti přístroje
(podobně jako při vyhodnocování měřických snímků)
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fotogrammetrlckých
pil/strojil

1. Vytvořeni bloku a postup při měřeni

,

Velké závody, které vyrábějí fotogrammetrické
vyhodnocovací přístroje, konstruují pro podobné laboratorní testy speciální - perspektivně zkreslené
mřížky, které odpovídají skloněným snímkům rovinné
čtvercové sítě, nebo prostorového bloku (obr. 2).
Výroba perspektivních mřížek je však poměrně nákladná, zkoušky s nimi prováděné jsou dosti složité
a v provozech se proto nepoužívají.
Pro vytvoření zkušebního bloku při provozních
zkouškách vyhodnocovacích přístrojů se mohou s výhodou použít měřické mřížky s čtvercovou sítí, dělené
po 10 mm, nebo lépe po 5 mm, které jsou v příslušenství každého vyhodnocovacího přístroje a používají se při jeho justáži. Mřížky velmi přesně dělené
(±0,001 mm) se pečlivě centrují v nosičích snímků
vyhodnocovacího přístroje a projektory se nastaví
tak, aby osy záběru byly svislé. Podle základních parametrů přístroje (viz. tab. 1) se volí základnový poměr
tak, aby byl podélný překryt přibližně takový jako
při vyhodnocování (p . 60 %) a aby průměty mřížek~
vytvořené oběma projektory, splynuly v rovinný model
mřížky. Provede se relativní.a
absolutní orientace
tohoto modelu a vytvoří se tak střední rovina modelu
bloku.
Postup při relativní i absolutní orientaci modelu
je podobný jako při orientaci snímků. Je však třeba
věnovat provedení orientací mimořádnou péči. Proto
zejména nastavování oprav sklonů projektorů při
horizontaci modelu je vhodné provádět podle posunu
měřické značky v nadiru (v průmětně). Tento postup,
který umožňuje současně vyloučit vliv chybné funkce
ustanovek, je podrobně popsán v [5].
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Po provedení orientací je každý bod střední roviny
modelu definován v prostoru průsečíkem odpovídajících si paprsků příslušných bodů obou mřížek (obr. 3).
Krajní roviny bloku získáme vhodnou změnou promítací vzdálenosti ho, ve které jsme vytvořili střední
rovinu. Po proměření všech bodů střední roviny změníme tedy promítací vzdálenost na hl = ho + Llhl
(otáčením nožního kotouče vyhodnocovacího přístroje)

a aniž by se cokoliv měnilo na relativní, nebo absolutní
orientaci, provede se měření bodů této roviny a nakonec i roviny třetí po další změně promítací vzdále.
nosti na h2 = ho
Llh2• Změny Llh musí být voleny
tak, aby se v obou krajních rovinách opět protínaly
promítací paprsky odpovídajících si bodů obou mřížek
a jsou proto určeny vztahem

+

Llh

=

ho .Llp _
b' + LIp

kde ho ... je promítací vzdálenost odpovídající střední
rovině modelu,
b' ... je délka základny v měřítku snímku (mřížky),
LIp ... je rozdíl horizontálních paralax mezi ohraničujícími rovinami a střední rovinou modelu LIp = Pí - Po' a je dán celistvým násobkem délky strany nejmenšího čtverce mřížky - nejčastěji se rovná 10 mm, nebo
20 mm.
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Pro stereoplanigraf e5, f = 210 mm, b' =
= 70 mm, ho = 420 mm, a' = 40 mm
(vzdálenost sousedních měřených bodů v rovině mřížky), vzdálenost sousedních rysek
mřížky 5 mm, LIp = ±1O mm, bude:
Llhl = hl - ho = +70 mm, Llh2 =
h2 -ho = -52,5 mm; .
hl = 490 mm ... promítací vzdálenost
dolní roviny modelu,
h2 = 367,5mm ... promítací vzdálenost horní roviny modelu.

bloku bylo souměrné vzhledem ke středním příčkám
bloku. Jako optimální počet se jeví 15 bodů v každé
rovině. Pro prizmatický blok jsou vzdálenosti sousedních měřených bodů v rovině mřížky pro všechny
tři roviny bloku stejné (la' = a' = 2a') a uspořádání
bodů na mřížkách je naznačeno v obr. 4. Vzdálenosti
sousedních bodů ia v jednotlivých rovinách bloku jsou
různé a závisí na promítací vzdálenosti h. Jsou dány
vztahem
.
ia'.h.

Volba bodů v jednotlivých roviná3h bloku je omezena
počtem průsečíků rysek mřížky. Pro výpočet je výhodné, aby uspořádání bodů v jednotlivých rovinách

a pro uvedený příklad bude pro dolní rovinu la =
= 93,3 mm, pro střední rovinu a = 80,0 mm a pro
horní rovinu 2a = 70,0 mm. Další příklady pro vy.

Příklad:
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Typ
přístroje

f

I

A5,A7
C5

210

I

b'

70

-2.

A5, A7
C5

U5
-

3.

4.

5.

--

SMG,A8
A5,A7
C5

210

SMG,A8
A5,A7
C5

U5

SMG
A7,A8

70

--

I

'a
a
'a

h,

35

61,250
70,000
81,666

367,500
420,000
490,000

152,500
100,000
30,000

-52,500
+70,000

35

91,875
105,000
122,500

301,875
345,000
402,500

143,125
100,000
42,500

-43,125
+57,500

70

35

30,625
35,000
40,833

183,750
210,000
245,000

126,250
100,000
65,000

-26,250
+35,000

10

140

35

61,250
70,000
81,666

201,250
230,000
268,333

128,750
100,000
61,667

-28,750
+38,333

10

40

53,333
60,000
68,571

200,000
225,000
257,143

125,000
100,000
67,857

-25,000
+32,143

10

bx

140

-210
--

70

-70

I

a'

--

-- -150

80

120

h,
h,

I
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tvoření prizmatického bloku na vyhodnocovacích přístrojích různých typů jsou uvedeny v tab. 1.
Postup při měření podrobných bodů zahajujeme
zpravidla pečlivým nastavením měřické značky na
bod ve směru Z a pak upřesníme nastavení také ve
směrech souřadnic X a Y. Abychom mohli stanovit
střední chybu v měření nastavujeme měřickou značku
na měřené a body odečítáme nebo registrujeme souřadnice dvakrát za sebou. Pro vyloučení vlivu mrtvých
chodů je nezbytné provést v obou případech nastavení
měřické značky ve směru X a Y ve stejném smyslu
např. zleva do prava a zhora dolů. Ve směru Z nastaTujeme však měřickou značku vždy od vyhodnocovatele směrem k měřenému bodu. Pořadí při měření
bodů volíme např. 51, 52, 53, 43, 42, 41, 31, 32 atd.
viz. obr. 3.
Chceme-li určit též mrtvé chody při měření souřadnic, měříme všechny body ještě jednou (ve druhé
řadě), ale měřickou značku nastavujeme v opačném
smyslu, než při měření prvé řady, tj. zprava doleva
a zdola nahoru. Také sled jednotlivých bodů při měření druhé řady volíme obvykle obrácený vzhledem k pořadí v prvé řadě, tedy: 13, 12, 11,21,22,23,33,32
atd.
viz obr. 3.

Za předpokladu, že jsou oba projektory přesně
v základní poloze a pokud by přístroj neměl systematické chyby, platily by mezi modelovými souřadnicemi
X, Ya snímkovými souřadnicemi x', y' jednotlivých
bodů modelu známé vztahy
X-

-

x'.h.

f

'

Y= Y'.h.

f

Uvedené předpoklady však nebývají vždy přesně
splněny a zbytky systematických chyb tvar modelu
deformují. Jsou to jednak chyby v prvcích vnější
orientace (kterými je ovlivněna základní poloha projektorů), dále chyby vyhodnocovacího přístroje a nepřesnosti jeho justáže.
Vliv chyb v prvcích vnější orientace na modelové
souřadnice a na výšky bodů střední roviny modelu se
z velké části odstr~ní provedením relativní a absolutní
orientace, stejně jako vlivy těch přístrojových chyb,
které mohou být kompenzovány prvky vnější orienta·
ce např. diferenční chyby v konstantách projektorů,
excentricity os středních kardanů - zejména u přístrojů s mechanickou projekcí - apod. V dolní a horní
rovině bloku se však vliv těchto chyb uplatní a projeví
se ve středních chybách souřadnic a výšek, které získá.
me souborným vyrovnáním
celého bloku podle
zprostředkujících pozorování.
Odvození i výpočty střední chyby v měřených
modelových souřadnicích a střední chyby v měřených
výškách budou provedeny navzájem odděleně.
45.dXo
45.dYo
4O.(la2

+ a2 + 2a2).dM

40. (la2

+ + 2a2).dK
a2

-

[dX]

-

[dY]

2.1 Určení
nicích

střední

chyby

v měřených

souřad-

Skutečné modelové souřadnice X, f jednotlivých
bodů modelu se od hodnot X, Y daných vztahem (3),
liší skutečnými rozdíly dX = X - X, d Y = Y - f.
Věnujeme-li provedení relativní orientace modelu mimořádnou péči, tak aby vliv chyb prvků relativní
orientace byl co nejlépe redukován, můžeme předpokládat, že skutečné rozdíly dX, dY jsou způsobeny převážně chybami vyhodnocovacího přístroje a skutečnými chybami v absolutní orientaci: dXo, dYo, dM, dK,
kde vyjadřují
dXo
dYo
dM
dK

posun středu promítání ve směru X,
posun středu promítání ve směru Y,
koeficient vyjadřující chybné určení měřítka
modelu,
... chybné pootočení modelu.

Za uvedeného předpokladu by pro skutečné rozdíly
dX, dY platily rovnice:

dX

=

dY

=

dXo

+
dYo

+

X.dM

-

Y.dK

Y.dM

+ X.dK

(4)

a pro výpočet skutečných chyb v absolutní orientaci
by stačilo znát skutečné souřadnice dvou bodů. Skutečné souřadnice X, Y sice neznáme, měřením však
zjistíme souřadnice Xm, Y m, obvykle většího počtu
bodů (např. 45) a můžeme provést výpočet s vyrovnáním podle zprostředkujících pozorování. Utvoříme
měřené rozdíly dX = Xm-X, dY = Ym- Y. Jejich
opraveným hodnotám dX
vx, dY
Vy, budou odpovídat vyrovnané hodnoty chyb dXo, dYo, dM, dK
a podle rovnic (4) můžeme psát:

+

dX
dY

Vx
Vy

+ Vx
+
Vy

= dXo
=

= dXo
=
dYo

dYo

+

+ X.dM - Y.dK
+ Y.dM + X.dK.

+ X.dM - Y.dK
+ Y.dM + X.dK

-dX
-dY.

(5)

Dále sestavíme koeficienty rovnic oprav pro
všechny měřené body a normální rovnice. Pro prizmatický blok vytvořený ze tří rovin po 15 bodech (obr. 1)
budou mít normální rovnice tvar:

+ (la.1Nl5l + a.Nl5l + 2a.2Nl5l)
+ (la.1N152 + a.N152 + 2a.2N152)
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Z této soustavy přímo plynou vzorce pro chyby v provedené absolutní orientaci. Z váhových rovnic pak
váhové koeficienty Q:
dX
dY

= [dX] .

°

= - 2. (ldXn

+

+

ldX12
ldX13 -ldX5l
-ldX52-ldX53)
-ldX2l-ldX22- ldX23
ldX4l
ldX42
ldX43 ;

+

PdY]2

45'

=

+
+
+ ldYn-ldY13 + ldY2l-ldY23 + ldY3l-ldY33
+ ldY41 -ldY43 + ldY5l-ldY53

;

= [dY] .

°

45'

+

la.lN15l
a.N15l
40. (la2 + a2

2Nl5l

+ 2a.2N15l .
+ 2a2)
,

+

I

=

= 45";

Qyy

= [2dXh

+ [2dYh;

2N152 = [2dX]2 + [2dY]2 ;

+ 2dXn-2dX13 + 2dX21-2dX23 + 2dX3l- 2dX33 + 2dX41-2dX43 + 2dX5l -2dX53
[2dY]1 = + 2. (2dYn + 2dY12 + 2dY13 -dY5l- 2dY52 - 2dY53) + 2dY2l + 2dY22 +
+ 2dY23 - 2dY41 - 2dY42 - 2dY43 ;
[2dX]2 = - 2. (2dXn + 2dX12 + 2dX13 - 2dX

[2dX]1

la.lN152 + a.N152 + 2a.2N152 c·
40.(la2+a2 2a2)
·e,

dK __
Qxx

[ldX]2

=

;

51 -

Můžeme předpokládat, že vnitřní přesnostvyhodnocovacího přístroje v měření souřadnic X, Y vyjadřuje
kvadratická střední chyba modelových souřadnic m
m=

±

V~=
n

-'/J

v

±

Dosazením do obecného tvaru dostaneme
pro součet čtverců oprav

(la.lNl5l

+ [dY.dY]-

mdM

= mdK =

mXY' VQMM

po-

= mXY' VQKK .

Význam symbolů:
la ... vzdálenost

delu,
a ... vzdálenost
modelu,
2a ... vzdálenost
modelu;
[ldX]l

sousedních bodů v dolní rovině mosousedních
sousedních

+ l[dY]l;

bodů ve střední
bodů
lN152

v horní

=

=

[ldX]2

rovině
rovině

+ [ldY]2;

+ ldXn -ldX13 + ldX -ldX23 + ldX3l + ldX41 -ldX43 + ldX5l -ldX53 ;
+ 2.(ldYll + ldY12 + ldY13 -ldY5l -ldY52-ldY53)
+ ldY21 + ldY22 + ldY23:.-

+

+

+

+

dXn -dX13
dX21 -dX23
dX3l-dX33
+ dX41 -dX43 + dX5l -dX53;

[dY]l

=

+ 2dYn + 2dY12 + 2dY13 + dY21 +
+d~2+d~3-d~1-d~2-d~3- 2dY5l - 2dY52 - 2dY53 ;

= - 2dXll - 2dX12 - 2dX13 - dX2l - dX22-

+ dX41 + dX42 + dX43 + 2dX51 +
+ 2dX53 ;
[dY]2 = + dYll -dY13
+ dY21 -dY23 + dY3l -dY33
+ dY41 -dY43 + dY5l -dY53·
[dX .dX] = [ldX .ldX] + [OdX. 0dX] + [2dX. 2dX]
[dY.dY] = [ldY.ldY] + [Ody.odY] + [2dY.2dY]
- dX23
+ 2dX52

([OdX.odX], [OdY. 0dY] ... jsou součty čtverců odchylek ve střední rovině).

2.2 Určení,střední
výškách

chyby

v měřených

21

-ldX33
PdY]l

2dY43

+ a.Nl5l + 2a.2N15l)2 + (la.lN152 + a.N152 + 2a.2N152)2
40. (la2 + a2 + 2a2)

= mdYo = mXY' VQxx = mxy·lIQyy!;

=

2dYS3 + 2dY41 2dY53 ;

[dX]2 ~ [dY]2. _

mdXo

rdXh

+ 2dY3l + 2dY5l -

=

[dX]2

=

+ 2dYn

+
+
2dY13 + 2dY21 - 2dY23 +

[dX]l

výraz

Střední chyby prvků vnější orientace dostaneme
mocí váhových koeficientů Q:

lNl5l

=

+

2dX53) - 2dX2l - 2dX22 2dX4l
2dX42
2dX43 ;

[vv] .
86

Obsahuje chybu v měření a zbytkové chyby vyhodnocovacího přístroje a jeho justáže, pokud byla bezvadně
provedena relativní orientace. V opačném případě však
obsahuje též zbytkové chyby relativní orientace.

[vv] = [dX.dX]

[2dY]2

2dX52 2dX23

-ldY4l-1dY42-1dY43

;

Skutečné výšky Z. jednotlivých bodů modelu se
od jejich správných hodnot Z. liší rozdíly dZ = Z. - Z,. Tyto skutečné rozdíly dZ jsou zpusobeny převážně chybami vyhodnocovacího přístroje a skutečný-
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mi chybami v absolutní orientaci modelu, zeJmena
chybami v jeho horizontaci, tj. sklonem modelu okolo
osy X ... dQ, sklonem modelu okolo osy Y ... dtP, a skutečnou chybou v nastavení promítací vzdálenosti h,
která odpovídá systematiéké chybě dZo v určení výšek
jednotlivých bodů mo<Íelu. Předpokládáme-li soustavu,
modelových"souřadnic vyznačenou v obr. 5;mohou se '
skutečné rozdíly dZ vyjádřit rovnicí
dZi ~dZiJ

+

(6)

Y.dQ -X.dtP

Skutečné výšky' a tedy ani rozdíly dZ sice neznáme,
měříme však výšky Zi většího počtu bodů, než by bylo
pro určení chyb v absolutní orientaci modelu nezbytné
(v= 3). Využijeme tedy nadbytečných ,pozorování
,a provedeme výpočet s vyrovnáním podle zprOstředkujících pozorování.
Měřené výšky Zi vztáhneme ke střednímu bodu
Č. 32 střední roviny modelu. Bude tedy platit pro
střední rovinu

= Zi -Z32'
pro dolní rovinu ldZ = lZi - (Z32 + LlZ1) ,
a pro horní rovinu 2dZ = 2Zi - (Z32 + LlZ2) ,
kdeL1Z1 = -Llh1, aLlZ2 = -Llh2·
dZ

Sestavíme normální rovnice
45.dZo
30.(la2

-

+ + 2a2).dQ

1O.(la2

=

[dZ]

+

a2

(la.lN153
(la.1N154

+ a2 + 2a2).dtP +

+ a.N153 + 2a.2NI53) = O

+ a.N154 + 2a.2N154) = O
N154 =

dZ

°

1

= [dZ] ..

Qzz

45'

= 45;

']1\":;

Qoo
d.'d\

~-

e'

'IN 154
"

''1'a·;

+'a·.,·N, ,'+' a.lIN'
+ á .+
, a
2

154

11) ~ (lli2

2.

2 Z)'"

154.••.
"'. o.
""

•

e,

+ +

=

,.

[dZ.dZ]

+

_

-dZ21

+ dZ23 -dZ31 + dZ33-

[dZr;dZ]=

pdZ.1dZ]

+ [OdZ.0dZ] + [2dZ. 2dZ]

Z 2
Id 1 _
',,;45. c.

+ 2a.2NI53)2
+ + 2a2)

(la.1N153
a.N153
30. (la2
a2

(la.lNi'li4:+a.N154 +'-lla:2Nf54)2,
10 . (la2
a2
2a2)

.
,

+ +

3,y;ylolJ;ěeni vlivu nepfesnéhorizontace

modelu

Zatím co u rovinného modelu je vliv chybné horizontace na souřadnice X, Y poměrně malý a může se ve
většině případu ',zanedbat (např. při sklonu dQ = 400
a proY ma:>: -- 245 'mm je vliv sklonu na, souřadnici
Y dYo . 0,005 mm - obr. 6), projevuje se u modelu
vertikálně členěného značnými odchylkami v souřadnicích bodů, obou krajn,ích rovin modelu. (Při vzdáÍenostech sousedních rovin modelu LIh vzniká odchylka
v Y-ové souřadnici dYo = 0,005 mm již při sklonech
WQdelu dO uVl:ld~nýchy tab, 2).

1
Q~~=-------10. (la2
a2
2a2)
(tvzvz]

13

+ dZ43 -dZ51 + dZ53

Tvar kÓeficientft1Nl53, lN154, 2N153, 2N154 je zcela obdobný jako u koeficientů N153 a NIM'

,

= 30. ea~.+ a~.+ 2a2) ;

.',

+ dZ

+

+

.~

- dZn
-dZ41

[dZ] = PdZ] + [OdZ]
[2dZ] ; ([OdZ]... je součet od·
chylek ve střední rovině modelu)

la.lN153
a,.N15~+2a,2NI53.0.
30 .(la2 +a2 +2,a2)
'.

".dQ-.-,-

O

arstřední
chybuy
měře:Q.ýchvýškách
pro n =,,45
'......
.\:,., ...•. ,.
,'o,
.. ."
,,"
',,-A'.

:, ." V

[Vii.vz]

. rí ~V=±'·

...mz=:h

"'VIvz~vzl
····42····

"

32,0
35,0
38,3
57,0
70,0

Význam symbolů:

+~~dZ,lFI- .~,~Zla +dZ21

Nl63 =:' +2 .dZu •.
C' ·+-dz,2~·-r,4z23
:"7"

dO
(o)

4h
(~)

•

--=~1;-:-#Z.~";dtH43

-=,/

7ihO

2 :dZ6é,':' ~.'dZli2 ~2 ~dZ53;'

1973/45

:,"'\

1,00
0,91
0,83
0,56
0,45
0,42

Geodetický a kartografický
ročnfk 19/81, čfslo

46

Rufek, M.: Zkou§ky fotogrammetrických
vyhodnocovactch pFtstrolfl

obzor
2/1973

Y cosdSl--------

,/--I

I

1'~~"i
I

dQ

_

-'!Y -

--

-{

----i~
I

\

\

I \\

\

Ah,

~
\

-dg

I

_--""i

'1(-

\

"

J>-iYli-i

-

--------

y-------=j.

\\
\

--~

\

\

\

\

\

\

\

-,..~;

\

I

\

I

\

I

\

I

\

/
/

\

.1-- --

/

I
\

I

\

!
"

\

I

" 'b-- -

-

Z obr. 6 vyplývá, že příčný sklon dQ způsobuje
chyby dYD v souřadnici Y. Tyto chyby se mohou vypočítat podle rovnice

(8a)

Podobně lze odvodit skutečnou chybu dX., způsobenou vlivem podélného sklonu difJ na souřadnici X:

Protože se před zahájením proměřování modelu
provádí jeho pečlivá absolutní orientace, bývají
skutečné zbytkové chyby v horizontaci difJ, dQ větši.
nou velmi malé, tak že rovnice (8) mohou být zjednodušeny vypuštěním řádově menšího prvého členu pravé strany na přibližné vztahy:

dYD..:..

+ L1k."d.Q

dX. ==

-L1k.-;W

(Pozn. V extrémním případě, tj. při maximální souřadnici Ymax = 245 mm, má první člen rovnice (8a) při
sklonu dQ ..:..20C velikost pouze 0,001 mm.)
Uvážíme-li vliv chybné horizontace na modelové
souřadnice bodů obou krajních rovin bloku, bude při
uvedené aproximaci celkový vliv chyb v absolutní
orientaci dán rovnicemi:

=
ly =
dX

Vx =
Vy

=

dXo
dYo

dXo
dYo

+ X.dM -Y.dK -L1k.difJ,
+ y,i'ii + X.dK +

+ X.dM - Y.dK
+ Y.dM + X.dK

-L1k.difJ

L1k.dQ,

-dX

+ L1k.dQ -dY
(10)·

Dále sestavíme opět normální rovnice a vypočteme neznámé chyby v a.bsolutní orientaci (včetně chyb
v obou sklonech) a střední chyby jejich určení:
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+ Ah d4'
-[dX]
-[dY]
45.dYo
+ 15. (Ahl + hll).dD
ll
4O.(la
+ all + llall).dM
+ la.INm + a.Nm+ lla.llNm
ll
4O.(la
+ all + llall).dK + lal.N + a.N16ll + lla.llN
-15. (Ahl + Ahll). dXo + 15. (Ahi + Ah~) .d4' + AhdldX]
+ Ahll. [lldX]
+15.(Ahl + Ahll).dYo + 15. (Ahi + Ah~).dD -AhdldY]
-Ahll.[lldY]
45. dXo

(Ahl

-15.

ll).

15ll

+ Ah;)

[dX]. (Ahi

-

(Ahl

15ll

+ Ahll).

=O

=O
=0
==0

=0
=0

+ Ahll. [lldX])

(AhdldX]

J

+ Ah~) -

[dY]. (Ahi

(Ahl

+ Aha). (Ahl. [ldY] + Ah

ll•

[lldY])

J

+ a.NU2 + lla.llNu2 c,
40.(lall + all + llall)
·e '

la.IN162

dK __
-

d4' = [dX].(Ahl

dQ

+ Ah

ll)

-3.

+ Ahzo[lldX]) .ec;

(Ahp[ldX]
J

+ Ah2) + 3.(Ahl·[ldY] + Ahll·[lldY]) ·ec•

= -[dY].(Ahl

J
Sklony d4', dD jsou zde ovšem určeny s menší přesností,
než při výpočtu z měřených výšek.

Význam symbolů:
[ldX] , [IdY] ... jsou součty odchylek
modelu,

Váhové koeficienty:

=

Qyy

QKX

=

Qxx

QMM

=

=

+ Ah;

Ahi

[lldX] , [lldY] ... jsou součty odchylek v horní rovině
modelu,

J

1

+ all + llall)

40. (lall

[dX],

=

[dX]

V

_

=

+

2. (Ahl

+ all + llall)

+ Lthll).{[dX].(Ahl.[ldX]

Symboly N jsou shodné s odpovídajícími
zejícím odstavci (2).

+

(la.INm
a.Nm
40. (lall
all
15ll)ll

_

(Ahi

+ lla.llNm)2

+ + Ball)
+ Ah~). ([dX]ll + [dY]ll)

+

J

+ Aha. [2dX]) + [dY].(A~.[ldY]

+ Ahll.[lldY])l

J
3.{(L1~.[ldX]

=

[ld Y] +

[vv]

+ [dY.dY]+ a.N15ll + lla.llN

4O.(lall

; [d Y]
+ rOdY] + [lldY] ;

84'

[dX.dX]

(la.INm

+ [OdX] + [lldX]

[ldX]

[OdX], [OdY] ... jsou součty odchylek ve střední rovině
modelu.

která charakterizuje vnitřní přesnost vyhodnocovacího
přístroje a není zatížena chybami v horizontaci modelu.

[vv]

=

J'

Nakonec vypočteme opět výraz [vv] a střední kvadratickou chybu
mXY=±

[dY] ... jsou součty odchylek všech tří rovin:

;

3

QH=QDD

v dolní rovině

+ L1hll[IdX])ll + (L1hdldY] + L1ha.[IdY])ll}
J
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větší, je nutno provést výpočet podle odstavce 3., tj.
s uvážením vlivu nepřesné horizontace.
Při praktickém řešení úlohy je možné použít pro
výpočty jak běžné výpočetní pomůcky, tak samočinný
počítač. I když při použití kalkulačního počítacího'stroje je výpočet dosti pracný, je ještě v mezích únosríosti.
Úlohu je možné bezprostředně řešit např. na elektronickém počítači ODRA 1003 při použití· programu
MNČ ODRA - VM, neboMNČ ODRAZP.
Je vhodné zahájit výpočet určením sklonům{)delu
df/J, dQ v rámci výpočtu střední chyby v měřenJch
výškách mz podle postupu v odstavci 2.2, Zejména
tehdy, pracujeme-li s jednoduchými výpočetními pomůckami. Podle velikosti sklonů se pak můžeme rozhodnout pro optimální pokračování výpoČtU. Abymohl
být proveden jednodušší výpočet střední chyby v souřadnicích mXY podle odstavce 2.1 (tedy bez Ilvá~ť!ní
vlivu chybné horizontace), a chceme-li, aby sklonem·
způsobené odchylky v souřadnicích nebyly větší,
než je např. chyba v měření [Lo,potom pro [Lo= 0,005
mm a pro maximální Jh nesmí příčný sklon mocl.~lu
překročit hodnoty uvedené v tab. 2. Pokud je sklon
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Použití teorie přenosu prl hodnocení
kvality fotogrammetrických
snímků

kat~dra

Přesnost výsledků fotogrammetrického vyhodnocení
je vždy závislá na metodě zpracování, na použitých
přístrojích a na kvalitě měřických snímků.
Metody vyhodnocení jsou dosta,tečněpropracovány, takže lze vždy podle daného úkolu volit vhodný
technologický postup. Používané vyhodnocovací přístroje jsou v současné době po stránce mechanické
i optické vyráběny takovým způsobem, že dovolují
dosáhnout opravdu vysoké přesnosti. Měřický sIlÍrilek,
který je podkladem vyhodnocovacích prací, by měl
svými vlastnostmi též vyhovovat daným požadavkům
přesnosti a kvality. Jak ukazují práce na celém světěi
nedosahuje zatím t-ento výchozí článek foťogrammetrických prací takové kvality, která by plně dovolila využít vysokou přesnost vyhodnocovacích přístrojů a způsobů zpracování.
Požadavek vysoké měřické a f()tografickékva1ity
je proto zcela pochopitelný a otázkám stímsouvisejicím byla v poslední době věnována· značná pozOrnost.
Měřický snímek má v zásadě splňovat dva požadavky:
- musí být, pokud možno, přesným geometrickým zobrazením daného předmětu;
- musí mít dostatečnou rozlišovací. schop:n.ost
a vhodný kontrast, aby podával tolik detailů,
kolik je pro jeho zpracování weba.
Prvý požadavek předpokládá, že středový průniět
vytvořený objektivem měřické komory je geometricky
správný. Znamená to, že použitýobjektiv
musí být
po optické stránce dobře korigován. Moderní fotogrammetrické objektivy tomuto požadavku plně vyhovují. Zkreslení ani u širokoúhlých objektivů nepřesahuje 10 [Lm. Změny rozměrů podložky citlivého fo-

tografického materiálu (zpravidla sráika), jsou též
v dopustných mezích. Jejich velikost seniěřLá lze~zavést potřebné korekce.
Jiné vlastnosti jak měřickýeh objektivů, tak i používaného fotografického materiálu ovlivňují druhý
požadavek, aby snímek měl dostatečnou rozlišovací
schopnost, vhodllý kontrast a podávaLc,)potřebné
množství detailů: Uvedené složky jsou nedílnou součástí kvality měřického snímku, poněvadž ovlivňují
jeho fotografické zobrazenÍ-Pod -tímto pojmem rozumíme nejen zachycení obrazu na citlivé vrstvě, ale
i.způsob jeho vytvoření. Kvalita fotografického?Jobrazení ovlivňuje bezprostředně subjektivnínazírábí
v těch částech pracovních postupů, ve kterých získává pracovník ze snímků. !měřické hodnoty.
Právě tyto otázky byly po dlouhou dobu do značné míry opomíjeny, až v poslední době jím byla věnována velká pozornost. K vali ta fotografick~ho z<tbrazenf je ovlivněna celou řadou :fa.ktorÍ1,které lze rozdělit
na vlivy vnější - např. fotometrické charakteristiky
terénu, doba osvitu a vlivy vnitřní -- závisející na
typu objektivu a druhu fotografické vrstvy. Jako kritérium hodnocení, kvality snÍ1pki\ se v.t(jmto směru
používala dlouhou dobu a dosud používá; rozlišovací
schoBnost . (RB). Z praktického hlediska má tento
ukazatel značné výhody,. jeho a~finice je poměrně
jednoduchá. Výsledná hodnota je dána jediným číslem
jasnéhovýznaIhu,
iú-čqje ji póčetčar
na milimetr
(čar/mm), které lze ještě rozlišit.
AČ.~~ .:&&.poprakticM s.tránce značné výhody,
byloposťiip.étii dobis.tálečiastějinámítáno,
že z hlediska měření fyzikálních jevů, není její údaj postačují-
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cí. Též konstruktéři fotogrammetrických objektivů
namítali, že toto kritérium nelze uvést ve spojení
s křivkami aberace počítaných objektivů. Proto se
začala RS doplňovat dalšími ukazateli - obrysovou
nebo hrano vou ostrostí, brilancí nebo kontrastem.
Při hledání nového kritéria bylo přihlíženo k následujícím požadavkům:
1. aby platilo pro všechny předměty libovolné struktury,
2. bylo možné je určit nejen experimentálně, ale i teoreticky,
3. dovolovalo sčítání jednotlivých složek, k posouzení
výkonnosti celého systému a
4. bylo nezávislé na subjektivním posuzování.
Proto byly problémy zobrazení v optice a ve fotografii řešeny analogicky s odpovídajícími otázkami
sdělovací techniky. V zásadě jde o stejný problém,
s jakou věrností je daná skutečnost reprodukována přenesena na snímek. Vycházelo se při tom z teorie
informací, ve které byly otázky přenosu velmi podrobně zpracovány. Na základě těchto zkušeností byla
vypracována pro obor optického a fotografického zobrazování teorie přenosu kontrastu a funkce přenosu
vzata za kritérium.
Správnost podání tónového odstupňování detailů
různé velikosti a kontrastu označuje vlastnosti objektivu a vrstvy buď společně nebo i odděleně. Reprodukce kontrastu je vlastně jediným prostředkem, kterým
optické a fotografické systémy daný předmět zobrazují. Kontrast má také velký význam z hlediska
fyziologického; zrakové centrum má schopnost zvyšování fyzikálně daných kontrastů, které jsou jeho
aktivními fyziologickými a psychologickými funkcemi,
pro vidění velmi důležitými. Tato okolnost hraje
velkou roli, jak při vyhodnocovacích pracích, tak i při
interpretaci. Ve srovnání se sdělovací technikou odpovídá za určitých předpokladů, sinového rozdělení
světelných toků, kontrast modulaci a je tak v současné
odborné terminologii označován.
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Modulace - kontrast - je v zásadě dána rozdílem mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími ploškami na
předmětu, nebo na snímku (obr. 1) a je vyjádřen obdobnými vztahy pro předmět i snímek
K _
-

lmax -lmin
lmax

+ lmin

'

kde 1 jsou intensity světla plošek předmětů o jasu
Bmax a Bmin a v případech snímků l' intensity světla

prošlého negativními obrazy těchto plošek (transparence).

Při přenosu informací se požaduje, aby informace
byla přenesena rychle a pokud možno věrně. Pro další
úvahy je třeba si uvědomit, jak dosahují informace
bodů ve sdělovací technice a jak ve fotografii. Ve
sdělovací technice informace, přenášené zpravidla
diskretními signály dosahují bodu v prostoru (přijímače) postupně za sebou - rozděleny v čase. Ve fotogrammetrii informace, přenášené plynulými signály, dosahují přijímač ve stejném čase - rozděleny v prostoru.
(obr. 2). Světelné toky odraženého světla vycházejí
z množiny bodů tvořících předmět a zobrazovány na
citlivé vrstvě sestávají z množiny ke světlu citlivých
zrn emulse.
Zatímco ve sdělovací technice hrají při matematickém vyjádření roli časové frekvence vysílaných
signálů, ve fotografii při přenášení prostorových obra
zů přejímají jejich funkci místní nebo prostorové
frekvence. Pod tímto pojmem se rozumí periodické
rozdělení hustoty světla, nesmí se zaměňovat s frekvencí světla použitého k zobrazení a měří se počtem
čar na milimetr. Obdobně jako ve sdělovací technice
lze i optický signál zobrazující libovolné předměty,
i když není pro kvantitativní hodnocení příliš vhodný,
rozložit do sinového kmitání rozličné frekvence, amplitudy a fáze. Vychází-li se z vlnové podstaty světla lze
i optický signál považovat za souhrn periodických
frekvencí sinového, nebo kosinového tvaru. Tento
teorém vyslovil prof. Duffieux, který jako první použil
v optice Fourierovy řady. Analogicky, jak uvedl
H. Frieser, lze s určitým omezením použít tohoto teorému i pro zobrazení na fotografické vrstvě. Lze si
představit, jak jednotlivé místní frekvence jsou přenášeny nezávisle na sobě. Rozborem lze zjistit, že jejich sinový charakter zůstává zachován. Amplituda
a fáze budou ale vlivem jednotlivých složek přenosového kanálu určitým způsobem změněny.
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Při optických a fotografických zkušebních měřeních jsou nejčastěji užívány čarové testy s čarami
různé šíře a různé odlehlosti, případně též různého
kontrastu. Zobrazení takového testu je vhodným podkladem jak pro teoretické, tak i praktické úvahy.
Schematicky je znázorněn test se třemi skupinami čar
na obr. 3. Rozdělení světelné hustoty je sínové; ve
spodní části obrázku je zobrazení testu na snímku.

funkce místních frekvencí R, lze psáti, že c = f(R)
a dostáváme tak funkci přenosu modulace. Výhodou
takového postupu je, že jej lze matematicky vyjádřit
Fourierovou řadou. Většina periodických funkcí f(x)
se dá vyjádřit jako suma harmonických funkcí sinového nebo kosinového charakteru.
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Dosadíme-li střední intensitu světla předmětem vysílaného 18 (viz obr. 1) a modulaci K, dostaneme
konečný tvar funkce ve tvaru

+~K~

f(X)=18r1

Při vyšších frekvencích (zmenšujícím se p),
bude vlivem přenosového kanálu hodnota K' stále
menší. Zobrazení bude stále neostřejší, až bude překročena mezní hodnota kontrastu potřebného k rozlišení a tím dosažena hranice rozlišitelnosti. Uvažujeme-li takto získané hodnoty přenosu modulace c jako

p

Koeficienty značí amplitudy jednotlivých částí frekvence funkce f(x). Fourierova řada pro funkci zobrazenou na obr. 1 (je to část jedné skupiny čar testu
z obr. 3), bude mít vzhledem k odvozeným výrazům
tvar
f( x ) --

při čemž pro každý přenosový člen je c

.

+p/2

=-

a

2 +v/2

Vzdálenost čar v jednotlivých skupinách testu mřížky p = ljR je konstantní (viz obr. 1). Hodnota
R = ljp je místní, nebo prostorová frekvence mřížky
je vyjádřená v počtu čar na milimetr. Přenos modulace - kontrastu, hodnocený poměrem kontrastu na
snímku a předmětu, je dán výrazem

X)

P

Koeficientyan a bn jsou určeny následujícími integrály
(v jedné periodě)
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Výraz můžeme též vyjádřit v komplexním tvaru
f(x)
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Z obr. 4 je patrné, že při dostatečném počtu členů rozvoje nahrazuje jejich součet dobře aproximovanou
funkci.
Komplexní tvar funkce přenosu modulace lze
vyjádřit v obecné formě
D(R)

= T(R).

e(/)(R) ,

kde ifJ(R) znamená funkci přenosu fáze. Výhodou
komplexního vyjádření je kombinovatelnost přenosových funkcí různých členů přenosového kanálu. Pro
funkci přenosu modulace určitého systému platí
D(R)

= D1(R).D2(R).D3(R)
• ei'(/)l(.R}
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V případě, že se fázový posun neprojeví, což je obvyklé
pro body v okolí optické osy, pak D(R) = T(R) a výsledný vztah je ještě jednodušší

.:\Tatematicky lze funkci př'enosu určit Fourierovou
transformaci funkce změkčení daného přenosového
ólenu. Funkcí změkčení rozumíme rozdělení světelné
intensity v obrazu daného testu. Funkce přenosu modulace tedy udává, v jakém měř'ítku ubývá snímkový
kontrast se vzestupnou prostorovou frekvencí, tj. při
praktickém měř'ení s rostoucí hustotou čar zkušebního
testu. Od určité frekvence se kontrast sníží tou měrou,
že není již rozeznatelná žádná periodická struktura,
tato mezní hodnota odpovídá RS (viz obr. 5). Poěetně
určená hodnota funkce přenosu modulace se vždy doplňuje a často i nahražuje grafickým vyjádřením
frekveněním spektrem (obr. 5). ,Te to výhodné a názorné, a proto bývá frekvenční spektrum často jediným výstupním údajem u ř'ady měřicích metod. Ze
vzájemného vztahu matematických základů a základů
optického a fotografického zobrazování je možné hodnotit funkci přenosu modulece jako objektivní kritérium hodnocení fotogrammetrických snímků.

zobrazují, jde-li o obrazovku oscilografu, hodnoty
napětí odpovídající prostorovým frekvencím. Ukázka
takového záznamu z automatického zapisovače pHstroje naší výroby je na obr. 7. Podle uspořádání základních částí a podle druhu měřícího systému lze
rozdělit používané měřicí metody do 5 skupin: pÍ'Ímé
metody, interferenční metody, korelační metody, metody používající harmonický analysátor a metody
používající elektronický analysátor.

I

,
I

meznl

I
hodnota

rozlišeni

38°
45°
30 p(čar/mmj

.Jak z uvedeného vyplývá, není získání hodnot
potř'ebných ke stanovení funkce přenosu kontrastu
všeobecně jednoduchou otázkou. Aby měření byla dosti
průkazná a odpovídala integrální charakteristice funkce musí být měřící zařízení dostatečně citlivé, přesné
[1 musí dovolovat
srovnání výsledků. Požadavek objektivního stanovení hodnot přenesených světelných
toků vyžaduje použití fotonásobiěů a elektronického
registračního zařízeni. Pro měření funkcí objektivů
jsou upravena měř'ící zařízení (obr. 6). Používané

přístroje mají :{ základní ěásti: test, měřící systém
a přijímač. Test múže být vzhledem k měrnému prvku - velmi úzké štěrbině, pevný nebo pohyblivý.
•Je-li pevný pohybuje se štěrbina. Zkoušený prvek
např. objektiv se umísťuje mezi test a měřící systém,
před objektivem bývá umístěn kolimátor. Přijímač
(katódová t,rubice fotonásobiče) je spojen s registračním zařízením, na kterém se odečítají, nebo přímo

Závěrem je možno říci, že funkce přenosu modulace je již běžně používána provozními závody. Na obr. 8
jsou znázorněny funkce přenosu pro Zeissův objektiv
Lamegon 4,5/150 při cloně 5,6 pro různé osové úhly,
tak jak je výrobci pro každý objektiv a nejrůznější
podmínky zjišťují. ,Teto zejména objektivnost tohoto
kritéria a při dodržení podmínek měření i jeho reprodukovatelnost v mezinárodním měřítku, které jsou
přínosem při hodnocení jak objektivů, tak i fotomateriálú. Nové kritérium plně vyhovuje požadavkům
exaktního měření fyzikálních veličin a jejich matematického zpracování. Jaká závažnost je těmto otázkám
přisuzována vyplývá ze skutečnosti, že při 1. komisi
Mezinárodní fotogrammetrické společnosti byly zřízeny samostatné pracovní podskupiny zabývající se
těmito problémy. Přes některé obtíže, spočívající ze·
jména ve složitosti určování, uplatní se jistě používání
tohoto kritéria během doby i v praxi. Protože vychází
z teorie informace, je možné toto kritérium dále vyvíjet
a zdokonalovat .
Literatura:
BROCK, G. C.: TheQuality ofthe Photographic Image,
Phot9grammetria 3/1959-60
CIGANEK, B.: Komplexní funkce přenosu kontrastu
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jako objektivní kritérium kvality obrazu, Jemná mechanika a optika 11{1963
DUFFIEUX,
P. M.: L'integral
de Fourieur et ses
application a l'optique, Besancon 1946
FRIESER,
H.: Untersuchungen
uber die Wiedergabe
kleiner Details durch photographischen
Schichten,
Photograph. Korrespondenz 5{1955, 9, 11/1956
GERASIMOV A, O. A.: Issledovanije kačestva izobraženija na aerosnimkach s točki zrenija fotogeodezista,
Trudy CNIIGAiK 142/1961
GERA8IMOVA,
O. A.: Ispol'zovanije
častotno-kontrastnych charakteristik dlja ocenki kačestva objektivov
Trudy CNIIGAiK 107{1970
HANKE,
P.: Ein Vorschlag zur Verbesserung der
Bildgutebewertung
in der Photogrammetrie,
Vermessungst!.'lchnik 3{1968
JERABEK,
O.: Použití teorie přenosu při hodnocení
kvality fotogrammetrických
snímků, Kandidátská
di·
sertační práce Praha 1966

MARK, R. P.: Die Kontrastubertragungstheorie
Photogrammetrie,
Vermessungstechnik
11/1963

REPORT by the COMMISSION I - Working GroupPhotographic
Modulation
Transfer
Funtions,
XII.
Kongres ISP Ottawa 1972
RUDOLPH, J.: Die Kontrastiibertragungsfunktion
Bildgiiterkriterium,
Bild u. Ton 11, 12/1959

als

SCHWIDEFSKY, K.: Kontrastiibertragungsfunktionen
zur Bewertung der Bildgiite in der Photogrammetrie,
Bildmess. undLuftbildwesen 2/1960WELCH, R.: Modulation Transfer Funktions, Photogrammetric
Engineering 3/1971

Lektoroval: Ing. Vladimir Komárek,
Stl'edni průmyslová škola grafická, Praha

Problémy vedení pozemkových map
v souladu se skutečností

ředitel

V roce 1964 byl vydán zákon Č. 22 o evidenci nemovitostí, který spolu s vyhláškou 23 podrobně popisuje složení aparátu EN a účelnost jeho vedení
pro potřeby národního hospodářství. Jasně stanovuje závaznost určitých údajů, které evidence nemovitostí poskytuje. Pamatuje také na to, že tak rozsáhlé množství informací, které evidence nemovitostf poskytuje, nemůže být udržována v souladu se
skutečností bez spoluúčasti uživatelů a vlastníkfi nemovitostí, organizací spravujících národní majetek
a orgánů národních výborů.
Evidence nemovitostí zavedená tímto zákonem
má nahradit dříve vedený katastr a pozemkovou
knihu, ale zároveň vytvořit jediné celostátní technické dílo, sloužící mnohoúčelově rozvoji různých
odvětví národního hospodářství.
V době rychlého růstu vědy a techniky je nezbytným nástrojem pro řízení národního hospodářství rozsáhlý a spolehlivý informační systém, který
za pomoci samočinných počítačů může poskytovat
podrobné přehledy z různých úseků společenské
činnosti. Jeho podmínkou je, aby veškeré objekty,
k nimž se informace vztahují, byly jednoznačně
lokalizovány. Tuto podmínku může zajistit řádně
a pohotově doplňovaná mapa, v našem případě mapa evidence nemovitostí.
Výstavba domů, chat, garáží má proto podle zákona 22/64 Sb. končit zaměřením vybudované nemovitosti, které si občan nebo organizace objedná
na svůj náklad u střediska geodézie. Také investiční výstavba všeho druhu - jako např. silnic, prfirnyslových objektů, zemědělských staveb apod. má být zaměřena na základ investorů, popř. správců
národního majetku, a na základě právní listiny zapsána do evidence nemovitostí.
Náš stát pořizuje ze státních prostředků obnovu
mapového díla sloužícího za základ pro evidenci
númovitostí, ale žádá, aby každý občan, organizace či orgán zajistili na své náklady pohotové do-

in der

Ing. Vladimir Kolál',
Geodézie, n. p. České Budějovice

plnění těchto map v rozsahu změn způsobených
reálným dělením nemovitostí za účelem jejich převodu a změn zpfisobených výstavbou. Tímto opatřením, které je zakotveno v zákonu č. 22/1964 Sb.
o evidenci nemovitostí, ve vyhl. Státní komise pro
techniku č. 107/1966 Sb. o dokumentaci staveb, ve
vyhl. ministerstva financí č. 104/1966 Sb. o správě
národního majetku, je sledován jeden jediný cíl,
udržovat mapu jako výchozí zdroj informací v soustavném souladu se skutečností.
Po stránce legislativní je tedy cesta pořádku jasně zakotvena. Méně uspokojivé je to však již s dodržováním těchto právních norem. Těch případů,
kdy investor nezajistí z vlástní iniciativy zaměření vybudované investiční výstavby, je většina.
Vlastní zaměření nově vybudovaných
investic
však nstačí k tomu, aby evidence nemovitostí vyjadřovala soulad se skutečností. Od r. 1964 je nezbytné, aby na základě geometrického plánu byla
vydána právní listina, která podává rozhodující informace o právních vztazích k nemovitostem, které jsou součástí operátu EN.
Některé organizace sice zajistí zaměření dokončených stavebních investic, ale o právní pořádek
se nestarají. V Jihočeském kraji se například každoročně soustavně po více jak deset let zhotovují
geometrické plány rekonstruovaných
silnic, ale
právní listiny k těmto dokončeným změnám majf
mpohaleté zpoždění.
Od roku 1964, kdy byla zavedena evidence právních vztahů k nemovitostem, došlo v řadě obcf ke
komplexnímu založení EN, t. j. všechny parcely
byly již zapsány na LV. Také v obcích se soustředěnou výstavbou je počet parcel zapsaných na LV
na základě docházejfcfch právnfch listin za osm let
vysoký. Tato skutečnost je velmi závažná pro posouzenf problému, jak zavést do evidence nemovitostí uskutečněné změny podle geometrických plánů, u nichž nebyly zatím dodány právní listiny.
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Změny na geometrickém
plánu zasahují obvykle
některé parcely již zapsané na LV, a proto je provedení změny v operátu evidence nemovitostí bez
právní listiny tak obtížné.
Znamená to najít takové technické řešení, které
by
- nepřineslo nadměrné vícepráce při technologickém postupu údržby,
- v mezích dosavadních právních norem vyřešilo jednoduše opravu zápisu změnou dotčených
parcel na LV,
- nezpůsobilo snížení přehlednosti mapy a písemného operátu.
Je třeba si uvědomit, že se jedná o náhradní řešení jen proto, že se zatím nedaří přimět především
organizace k řádnému předkládání právních listin,
jak určuje zákon. Vesměs jde o změny uskutečněné
investiční výstavbou ve společenském zájmu, kde
nově vzniklý stav je v užívání socialistických organizací bez právních listin. Náhradní řešení je pochopitelně méně výhodné než při změně řádně doložené právními listinami. Český úřad geodetický
a kartografický vyhlásil na řešení tohoto problému
v r. 1972 tématický úkol Č. 4:
Provádění v přírodě realizovaných změn v operátech EN na podkladě geometrického
plánu nebo
polního načrtu v předstihu před dodáním právní
listiny, a to i v případech, kdy se změna dotýká
parcel zapsaných již dříve na listu vlastnictví.
Ideovým návrhem na řešení tohoto úkolu by mohl
hýt následující postup:
- výkazem změn zavést do písemného operátu
i mapy platný uživatelský stav.
- změnou dotčené parcely, zapsané již v LV občanů, převést do části O-LV jako "pozemky v užívání socialistické organizace". Zápis změnou dot~
čených parcel uvedených v části B-LV socialistických organizací upravit podle změněného stavu
mapy EN s tím, že vzniklé díly parcel budou zapsány s označením "část" (např. č. 515).
- Do záznamu změn poznamenat s uvedením
starého i nového stavu, že ke změně chybí právní
listiny a zároveň zajistit spojitost se zápisem ve
výkazu změn.
- U změněných a nově vzniklých parcel vyznačit v soupisu parcel barevně odvolání na položku
záznamu změn.
- Při eventuálních dalších změnách v tomto místě, nedoložených právními listinami, vždy udržovat
spcjitost s původními položkami první změny ve
výkazu a záznamu změn.
Návrh tohoto postupu je třeba chápat jako řešení,
které
- nesnižuje přehlednost mapy a operátu EN,
- udržuje v souladu zápisy v LV s ostatními
částmi operátu,
- vícepráce spojené s tímto postupem (hlavně
dočasné změny na LV zachycené i ve výkazu změn)
jsou únosné s přihlédnutím k nezbytnosti řešení
tohoto problému.
V souvislosti s potřebou udržovat soulad map
i operátu EN se skutečností s ohledem na uživatelské vztahy i bez předložení nezbytných právních listin je třeba se zamyslet nad tím, zda nějakou dobu po dokončeném geometrickém plánu počkat na dodání právní listiny, nebo v případě reali~
zovanou změnu provést v operátě ihned po jejím
zaměření. Rozhodnout se pro jednotný postup, např.
zavést v operátě změnu ihned po zaměření, může
způsobit při eventuálním
včasném dodání práv-

ních listin zbytečné provedení zmíněných víceprací. Je proto účelné volit na základě zkušeností SG,
jaký je u jednotlivých organizací přístup k právnímu pořádku, diferencovaný postup a rozhodnout
se případ od případu pro tu či onu cestu.
Naznačený postup ukazuje, že i při neplnění zákonných povinností ze strany uživatelů a vlastník!l lze najít nouzový východ jak přece jen vést EN
v souladu se skutečností, a to i bez provedení novelizace zákona 22/64 Sb. o EN. Není tím však dosaženo skutečné
racionalizace
práce v zakládání
a vedení evidence právních vztahů k nemovitostem.
Vsechny formy, které se snaží technickou cestou
vyřešit nedostatky v nedodržování zákonem stanoveného postupu vedení EN, jsou časově náročnější
a nejsou tedy racionální.
Zvlášť závažným poznatkem je to, že nesoulad EN se skutečností je
zaviněn především některými socialistickými organizacemi, které stále ještě odkládají zavedení pořádku do správy tak závažné součásti národního
majetku, jako jsou nemovitosti.
Vítanou pomocí budou na tomto úseku Krajské
koordinační komise pro geodézii a kartografU, které se budou ve své činnosti zabývat dodržováním
povinností vyplývajících pro vlastníky a uživatele
nemovitostí z uvedených právních norem.
Do redakce došlo 18. 7. 1972.
Lektoroval:

Ing. Jaroslav Čipera, ČÚGK

Otvorený ,list prof. dr.
Františkovi Fialovi DrSc.,
k 90. narodeninám

Vážený

pán profesor!

Z príležžtosti
Vašich vzácnych 90-tich narodenín dovolulem si svolím menom, ako a; menom všetkých Vašich bývalých slovenských poslucháčov vyslovit Vám pre/av hlboke; úcty, vd'aky a želania dobrého zdravia do d'alše/ desiatky Vášho života, teraz už tráveného
na zaslúžilom
odpočinku.
Dovolte mi niekol'ko
reminiscencií
spred vyše 40 rokov, ktoré sa mi tak živo vybavu/ú pri Vašom jubileu.
Vaše celoživotné, dielo, život vyplnený vedeckou, pedagogickou prácou výchovou celého radu generácií geodetov hodnotili
a hodnotia s uznaním vere/ne Vaši b ýval í p o s 1 uch á č i zastáva/úci
už po mnohé roky
významné miesta nielen v praxi, ale i v samotne; vede.
SÚ známi doma i vo vedeckom svete v6bec. Mnohí z nich
už tiež odišli a odchádza;ú
na odpočinok,
a ďalší prichádza;ú Vašim pričinením.
Ta by som rád prispel otvoreným listom a spomienkou
na tie roky, ktoré pre nás, Slovákov znamenali
národrodné z n o v u z rod e n i e, začiatky ďaUiieho rozví/ania
národného,
kultúrneho
a vedeckého života, ovplyvňovaného v technických
vedách i Vaším p6sobením ako pedag6ga - vedca.
Stáli ste pri kolíske našich nových snáh výchove
technického
dorastu. Veď Slovensko malo v tel dobe málo významných
inžinierov,
vedcov, a mnohí z nich boli
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ešte odcudzení, odnárodnení,
znechutení,
prípadne hladali uplatnenie
a uznanie v cudzine, kde sa presldvili.
Zostalo nám ich málo, a národ ich tak potreboval.
V dvadsiatých rokoch nášho storočia po našom spol očnom národnom
oslobodení
založila
sa, fakticky
obnovila, skromná, neúplná univerzita v Bratislave, no nemali
sme vysokú školu technickú.
Táto sa založila až po prekonaní početných
ťažkostí v r. 1938 v Košiciach zo začiatku
s odborom
s t a v e b n Ý m a zem e m e r a čským.
V tomto období Slováci na technické štúdium odchádzal i do Brna a do Prahy, pokial si to z finančných
d6vodov ako tak mohli dovolit. Pre štúdium zememeračského inžinierstva
v tých časoch sa rozhodlo pomerne málo
Slovákovo Tento odbor štúdia bol málo známy, nepopulárny, slabo honorovaná
práca v teréne s málo vyhovujúcimi ubytovacími
a stravovacími
podmienkami.
Poslucháčov
Slovákov,
zememeračského
inžinierstva
postupne pribúdalo,
i keď velmi pomaly. No búrlivý vývoj S loven
s k e j v y s o k e j š k o I Y tec hni c k e j
nastal po roku 1948 v našom socialistickom
spoločenskom zriadení, a s ním i štúdium zememeračského
inžinierstva. V súvislosti
s rozvojom
štúdia
zememeračského inžinierstva
na Slovensku, dnes už g e o d é z ie a
k a r t o g r a f i e, nemožno nespomenút i Vás, pán profesor. Veď i Vy ste nám vychovali
zememeračských
odborníkov, ktorí zaujali významné miesta v štátnej zememeračskej službe.
Počas svoiich štúdií (pred asi 40. rokmi)
v Prahe poznali sme viacerých
našich učitelov
- profesorov,
ktorých postoj voči nám, slovenským poslucháčom, bol viac
ako sympatický.
Do tých čias na školách za Rakúsko-Uhorska sme boli len ponižovaní, vylučovaní zo šk61 ako
panslávi, vykonávaný
bol na nás tlak na odnárodnenie
a vštepovalo sa vedomie hanby za slovenský p6vod. Moja generácia si na to dobre pamlitá. Generácie po nás
sa už s týmto javom nestretli.
O to sympatickejšie
sme
prijímali
postoje
našich
čes k Ý c h pro f e s o r o v
v Prahe.
Spomíname
si na Vaše láskavé ž povzbudžvé slová.
Vaše prednášky
upútalí svojou vysokou vedeckou úrovifou. Uvedomovali
sme si na nich, že štúdium zem. žnžinierstva je velmi náročné a zabieha nielen do technických, ale i do prírodných
vied. Dodávali ste nám sebavedomie. Látku z matematickej
kartografie,
velmi náročnú na aplikované
matematiky,
a nielen z tohoto predmetu ste prednášali
;asne, zrozumitelne
a pútavo. Stali
ste sa vzorom svojim štylom prednášok, absolútnou istotou ovládania
vednej disciplíny.
P6sobili ste na svo;ich
poslucháčov
vystupovaním,
čistým
charakterom,
spravodlivostou,
humánnym postojom, boli ste láskavý i prísný, požadovali ste mnoho v záu;me vysokých odborných
znalostí, dvíhali
ste tým úroveif, dobré meno Ceskému
vysokému učeniu technickému
v Prahe. Formovali
ste
nás odborne i vedecky, čo sa Vašimi žiakmi ďale; prenášalo na ďalšie rj,enerácie.
Po mnohých rokoch som sa vracal do Prahy, a nemohol som Vás nevidiet a nepozdravit.
Tešil som sa z Vášho zdravia, a vy ste nezabudli na svo;ho žiaka. Stretali
sme sa na štátnych zaverečných skúškách ako skúšobní
komisári, Vy ako predseda komisie. S radostou sme Vás
vide li i v Bratislave
a zostala nám na Vás trvalá spomienka. Schádzavali
sme sa ako členovia
Geodetickogeofyzžkálne;
komisie pri CSAV v Prahe. Velmi ste ma
potešílž, že na tieto sch6dze rád chodtte i preto, že sa
stretneme a pohovoríme
si. I ;a som sa tešil na stretnutie s Vami pri týchto príležitostiach.
Ano, takéto spomienky sú hre;ivé, a Vy, pán profesor,
musíte o nich vediet, musíte vediet, že my, Slováci, sme
si Vás lJážílž, že sme Vás malí a máme rádi, ešte i teraz,
keď sme už všetci tiež zostareli.
Pri Vaše; devii.tdesiatke prijmite
moje hlboko
spomienky
pre;av'ené velkou vd'akou i úctou.
Vám vždy

oddaný

precítené

Dne 12. února 1973 se dožívá v plném rozmachu svých
tvlirčích sil padesáti let význačný pracovník topografické služby ČSLA plukovník Ing. Vladimír Vah a I a, CSc.
Na'rodil se v Novém Jičíně na seve'l'llí Moravě. Středoškolské studium na r,eálce v Příbrami ukončil s vyznamenánLm v r. 1940. Poté byl :lJaměstnán postupně ja'ko figurant, počtář a technický úředník, nejprve v Triangulační
kanceláři ministerstva financí, pozděj'i v Zeměměřickém
úřadě pro Čechy a Moravu a po osvobození Ce·skoslovenska v Zeměměřickém úřadě v Praze. V tomto' období absolvoval též abiturientský zeměměřiciký Ikurs při Vyšší
prlimyslové škole v Praze. I v dalších letech praco~al
v oboru geodézie, především v oblasti triangulačních
prací. V r. 1958 absolvoval s výtečným prospěchem vyso'koškolSkézeměměřic'ké
studium na Vojenské akademii
Antonína Zálpotockého' v Brně. V následujících letech vykonával rlizné odborné funkce v ČSLA. Získal tak rozsáhlé odborné zkušenosti, přičemž se s mimořádnou
pílí věnoval i otázkám geodetické teorie,.
Za soubor svých prací z oblasti vyšší geodézie získal
v r. 1971 vědeckou hodnost kandidáta technických věd.
Ing. Vahalla je členem Národního komitétu geodetického a geofyzikálního a d,alších vědeckých orgán Ii. Se
znalostí problematiky přispívá k jednání mezinárodních
konferencí geodetických služeb socialistických stát Ii. Jeho odborné publikace jsou význačným vědeckým přínoc
sem v oboru teoretické geodézie.
Jako dlouholetý člen Komunistické strany Č6Iskoslovenska neustále stranicky pracuje.
Jeho. obětavá a úspěšná činnost byl1a oceně'na mj. udělením Rádu rudé hvězdy a vyznamenání Za upevňování
přátelství ve zbrani.
V pozoruhodných v}"Sle'dcích práce Ing. Vahaly se obrážejí vedle pevného sociaHstického přesvědčení a vynikajících odborných znalostí též jeho vzácné osobní vl.astnosti, především skromnost, houževnatost, odpovědnost,
obětavost a hluboce lidský vztah ke spolupracovníklim.
Přejeme jubilantovi do dalších let nové úspěchy v jeho
činorodé práci, pevné zdraví a pohodu v osobním životě.

Sedesát pět let
prof. Ing. Dr. V. Krumphanzla

Dne 2. února 1973 oslavil své šedesáté páté narozeniny
ing. dr. Václav Krumphanzl, profesor inženýrské geodézie na stavební fakultě ČVUT v Praze .Jeho rozsáhlá činnost praktická a vědecká byla podrobně zhodnocena v našem časopise při jeho šedesátinách. Všimněme sl dnes
jeho pracovitosti,
cílevědomé činnosti organizátorské
a veřejné, jež mohou být podnětem pro mladou zeměměřickou generaci.
Jeho spolupracovníci z triangulace vzpomínají jeho zaujetí pro věc a dobře organizovaných
pracovních postupli, které mu dovolovaly dosahovat velkých pracovních výkonli. Jeho organizační talent se plně projevil
v údobí činnosti v ČKD, kde organizoval samostatnou zeměměřickou skupinu. Práce v tomto předním prlimyslovém závodě položila počátek jeho budoucí pedagogické
činnost! v oboru inženýrské geodézle. Jeho zásluhou byla
tato disciplína přednášena na vysoké škole daleko dříve,
než na mnoha zahraničních školách.
Jeho pracovní elán se projevil jak v redakční radě časapisu GaKO, kde svými podněty pomáhal vždy ke zvyšo-
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vání jeho úrovně, tak i v celé činnosti literární. Od r. 1936
uveřejnil přes 50 odborných článků a pojednání, pro
potřeby pedagogické vydal 6 učebních textů a jednu celostátní učebnici "Inženýrská geodézie 1.". V současné
době je v tisku její II. díl.
Po dlouhá léta byl členem ústředního výboru České
vědeckotechnické
společnosti pro geodézii a kartografii.
Do nedávna byl předsedou odborné skupiny pro inženýrskou geodézii. Organizoval četná symp6sia, semináře a byl iniciátorem kursu odpovědných geodetů. Za
svojí činnost byl odměněn zlatým odznakem ČSVTS.
V posledních letech úspěšně vedl 6. komisi FIG. Je jistě
radostné, může-li se vysokoškolský pracovník ohlédnout
na tak bohatě naplněnou životní dráhu s vědomím, že
dobré pedagogické dílo bude pokračovat v práci mladších spolupracovníků,
které vychoval. Přejeme prof.
Krumphanzlovi do dalších let mnoho zdraví a stále stejný
pracovní elán.

nebyl ve světě vyráběn, byl vyroben v n. p. Aritma
v roce 1962 adaptací Zeissova ručního ko'ordinátDografu
r;odle je,ho návrhu. Tento, automatický koordinátograf
byl v provozu v re-sortním výpo'četním středisku až do
roku 1970.
S rozvojem výpočetni t8chniky začal ř8lšit možnost
vytvoření automatizačnI
linky s použitím :počítačú
a automatic'kého koordinátografu
pro kresbu mapy. Na
podkladě jeho výzkumu ověřovaného s funkčním VZf1rkem al1tomatiékého koordinátognfu,
kte,rý od roku 1962
vyvíjel Výzkumný ústav matematických
stmju, vypracovalo resortní výpočetní stře-disko podrobné te'chn'J'logie p,ro tvorbu mapy s automatizací kre,sby na novém
a'utomatickém koordinátografu
Cnragraph. Tato j8lho,racionalizační snaha při tvorbě map byla p.rováze'lla řadou dalších racionalizačních
řešaní. Jedním z nich byl
i návrh nové koncepce bodového pole, pro technicko
hospodářské mapo,vání. Toto nové racionál:1í pojeH pevných bodů bodo'vého pole bylo< včleněno do Směrnice
THM.

K šedasátinám
doc. Ing. Dr. Oldřicha Války, CSc.

Dne 11. března 1973 se
dožívá v plném rozmachu
svých tvi'lrčích sil životního
j'ubile,a šede,sáti let význačný geodet doc. Ing. Dr. Oldřich Válka, CSc., samostatný
vědecký pracLlvník a vedoucí výzkumného
týmu evidence nemovitostí Výzkumného ústavu ge·ode,ticl,ého,
topografického
a kartografického v PrazH.
Narodil se v Osové BítýšCB v 1krese Žďár nad Sázavou. Vystudoval s vyznamenáním reálku
VH Ve,lkém
Meziříčí a absolvoval zmněměřické inženýrství na Če,ské
vysoké škole technické ov Brně. Po, dvoule,té vojenské
prezenční službě nastoupil svou živf),tní dráhu ve státní
měřické službě_ Za své osmnáctileté praxe prošel téměř všemi druhy geodetických
prací od podrobného
měření až po p,ráce triangulační
a nivelační, evidenci
pozemkového katastru i práce
inženýrské
geodéziH.
Stále věren resortu ge-odézie a karto'grafie vystřídal několik resortních
pl'aco,višť (v Košicích, Jindřichově
Hradci, Praze-. Děčíně, Jihlavě) a zúčastnil se prací na
novém měření měst Prahy, Rychnova nad Kn., Nymburka, Velkého MHZiříčí, Turnova, TřHbíče a Jihlavy. Bohaté zkušHnosti p,raxe mu umožnily během této doby
aplikovat některé- originální nové myšlenky a podněty,
např. polární měi'e-ní v místních tratích pomocí speciálně upravené dálkoměrné latě, speciální způsob měření
kubatury Velkého Dářka, měření podzemních
chodeb
v Jihlavě apod.
Tato činno'st a láska k výzkumné práci způsobily, že
bvl v roce 1954 povolán cto nově zřízeného Výzkumné'
ho ústavu geodetického, topognfického
a kartografického v Praze. Zde- započal
cíle,vědomou "výzkumnou
ofenzívu" za zvýšení t8,chnické úrovně prací na ge'ndetických pracovištích resortu se zaměřením na me-chanizaci a později automatizaci prasí. Jeho návrh na mechanizované zpracování písemných ope,rátů pozHmkového katastru bvl plně využit pro jednotnou evidenci půdy, jejíž písemné operáty byly od wku 1956 postupně
převedeny na me,chenizované zpracování na děrnoštítIwvých strojích Aritma. Tento způsob se v téměř ne-změněné formě uiívá na ceUim státním území dodnes.
Další svou činnost zaměřil na vypracování me,chanizované linky pm tvorbu map veIkých měříte-k pomocí děrnoštítkových strojů a automatického
kOOofdinátografu.
Poslední článe,k mechanizační linky, který do té doby

Po ukončení výzkumu na úse,ku tvorby map tJ,okra!;:Jval ve výzkumu na úse,ku (držby map. Zde vy;>ra:-:o,val
nové zásady pro, zaměřov:íní změn s cílem postupné
automatizace prací jako ná;;t.lvbu automatizo'v,mé tvorby map. Tento úkol vyžadoval opět podrobnou analýzu
úlohy a vytvořeni nového měřickeho, a výpo'četního systému, kte,rý byl cznače'l1 jako "anllyticko-synteitický
způsob". Na jeho podkladě byl vypracován zcela nový
zpÍlsob údržby map, který je, už třetí rok reoalizován
v provozních re,so,rtních i mimore,sortních útvarech.
Jeho racionalizační snahy poko.lčQivaly dále na úseik'u
mikrofilmové dokumentace
a automatizace- zpracování
písemných ope-rátů evidence' nemovitostí. Zkušenosti,
které získal v zahraničí, byly jedním z p,o'dkladú pro
vypraco'vání návrhu mikrofilmové dokumentace, v ge-ode..
tických a kartografických
pracích. V současné době se
mikrofilmová dokumentace zavádí do praxe. Další své
úsilí soustředil na přetvoření mechanizovaného
zpracování evidence nemovitostí na aut:Jmatizované zpracování a údržbu e,vidence nemovitnstí pomocí počítačové
techniky. Koncepce, kte-rou vY'~racoval, je, po ovčření
pi'edmětem reializace v Podniku výpočetní techniÍ{y i1
n. p. GeodéziH v ce.lé ČSR.
Odborný růst jubilanta byl provázen i získáním akademických hodností. V I,větnll 1946 získal na Českém
vysokém učení technickém v Praze- na podkl'Jdě obhájené disertační práce- hodnost doktora te-chnických věd,
v roce 1960 byl na podkladě habilitace jmenován docentem pro obor geodézie,. V rOCH1967 mu byla. na zákla'Jě
předložených prací 'l!dělena hodnost kandidáta [yzikálně-matematických
věd.
Jeho odborná publikai:aí čin:10st začala již ve 24 letech zveřejněním článku o zaměřová:lí cílů z balónu 've
Vojenských 1'O'zhladech. Od !:Oku 1941 pak publikoval
celkem přes 60 odborných článkÍl a pojeiclnání pření žně
v Zeměměřickém, později Geodetickém a kartografickém
obzoru, někte-ré i v zahraničnIch
časopisech. V roce
1957 vydal v SNTL publikaci "Metodika počítání strojem v praktické gnometrii", v roce 1970 v edici VÚGTK
publikaci "Příručka praktické geodézie p,ro zamP.řování
změn" a v roce 1072 populárně odbornou publikaci "Fočítač a programovaní v zeměměřické praxi".
Veřejné činnost! se zúčastnil ze-jména za svého 15tiletého pobytu v Jihla'Vě, kdy velmi aktivně p,ůsobil v Čs.
společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí
(později Soc. akademii]. Za tuto, činnost obdržel zvláštní uznání. Aktivně se stálo zú:';astiíoval a stále! zúčastÍluje činnosti v ČVTS, zejména svými pře,dnáškami na
konferencích, seminářích a syrn;Joziích. Pře<dnesl téměř
50 p'řednášek v závodních po,bočkách ČVTS a prov'Cdl
řadu instruktáží
při zavádění výsledkl\ výzkumu cIo
prax-e.
Za práci ve. VÚGTK se. mu dostalo uznání uděle'ním
odznaku nBjlepšího pracnvnlka
f8;sortu v rcce 1957
a státního vyznamenáni "Za vynikající práci" v roce
1962.
Jubilantovi přejeme do dalších leot hodně zdraví a sil
i úspěchů v jeho vědecké výzkumné práci ve prospěch
gt,octetické vědy i praxe a ro,vněž spokojenost v osobním životě.
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Prof. Ing: Dr. Franti~ek Kuska
~esťdesiatpaťročný

Dňa
techn.
zie na
nickej

tické školenia (včítanie trojročného štúdia na VUML).
Vo všetkých týchto funkciách vystupoval prof. K u s k a
aktívne so známym jeho zápalom za spravedlivú vec a
za to, čo pov,ažoval za správne.

IS. januára t. r. sa do!Žil 65 rokov Prof. Ing. Dr.
František K li sk a, riadny profe~or vyššej geodéStavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy techv Bratislave.

Prof. K u s k a je známou, vyhranenou osobnosťou, vzorom presnej svedomitej práce, zanietený pre rozvoj slovenskej geodézie a k,artografie. Ako vynikajúci pedagóg
a vedec s bohatou. pedagogickou a publikačnou činnosťou je známy nielen v kl'uhoch geodetov, ale aj medzi
kartografmi a matematikmi.
Bohatá je škála jeho záujmov a mnohé sú oblasti, čine
nostl, práce a spoločenské akcie, ,ktorých sa prof. Kus'ka
zúčastnil a zúčastňuje a kde sa prejavuje jeho pracovitosť a energia. O doterajšej jeho živo<tnej dráhe boli čitatelia tohoto časopisu u!Ž informoVlaní pri jeho' predošlom jubileu. Dnes chceme priblížiť čitaterom prof. K u sk u z iného zorného uhla.
Ťažisko životnej dráhy a činnosti prof. K u s k u leží
v oblasti pedago'gickej práce na SVŠT. Z tohoto hladi'ska
je prof. K u s k a aj najviac známy medzi geodetmi našej
spoločnosti. Menej je však známe, že pOČi1atkyjeho pedagogickej činnosti spadajú do obdobia jeho posobenia
v geodetickej praxi. Ako prednosta Kata:>trálneho meračs'kého úradu v Prievidzi prednášal matematiku na miestnom gymnáziu. Jeho záruba v matematike ovplyvňuje aj
jeho dalšie štfldiá, prejavuje sa v téme jeho doktorskej
dizertačnej práce a vedie ho napOIkQln,v r. 1946, na SVŠT
do fUlllkcie profesora vyššej geodézie la matematickej Ikartografie na odbore zememeračského inžinierstva. Tu plne
rD'zvilIlul svoj pedagogický talent. Jeho prednášky majú
vysokú odbornú a vedecl{ú úr(Jveíi a sú aj formálne výborno pripravené. Postl!pne sa okruh jeho činnosti rozširuje a je poverenf roznymi funkciami a ďalšími prednášk,ami. Jeho pedagogická
činnosť d03ahuje maxima
v období 50-tich rokov, kedy okrem vedenia a budovania
vlastného Ústavu vYŠŠGjgeodézie a okrem funkcie dekana Odboru špeciálnyrh naúk plní prakticky dva pedagogické úvllz'ky - jeden na SVŠT a jeden na Universite
Komenského. v Bratislave.
S pedagogickou činnosťou úzko súvisí publikačná činnosť. Pre ním prednášané disciplíny vydal 7 dočasných
vysokoškolských učebníc (skrípt). Knižne vydal K a I' t 0m e t I' i u a Mat e mat i c k ú k a l' t o g I' a f i u. Najrozsiahlejšie je,ho dielo, Vy š š i a g e O' d é z i a, je t. č.
v tlač i vo vydav,atelstve SAV. Okrem toho napísal desiatky recenzií a posudkov.
Na SVŠT sa viažu aj mnohé dalšie funkcie a práce
nášho jubilant,a. Náš jubilant zastával funkciu dekana
odboru špeciálnych náuk v rokoch 1949-50, v rokoch
prestavby a reorgánizácie celej SVŠT. Odbor špeciálnych
náuk bol vtedy zrušený a oddelenie zamemeračského
inžinierstva bolo přičlenené ku Stavcbnej fakulte ako
odbor geodézie a kartografie. V rokoch 1955-58 prof.
K u s k a zastával funkciu prodekana Stavebnej fakulty
odboru geodézia a kartografia. V tomto postavení mnoho
úsilia venoval riešeniu organizačných
otázok s cielom
položit pevné základy a zabezpečiť vysokú úroveň štúdia geodézie a kartografie v nových spoločenských podmienkach. Nespustil zo zretela ani další rozvoj geodézie
na SVŠT a v tej dobe organizoval a viedol akciu za vytvorenie s a m o s t a tne j geodetickej fakulty na SVŠT.
Okrem uvedených akademických funkci! prof. K u s k a
bol tajomníkom Vydavatelstva SVŠT, je predsedom dvoch
~omisi! pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác,
bol a čiasočne ešte je členom desiatich vedeckých rád;
dvadootjedna
vedeckých
a pedagogických
komisií.
Zúčastnil 00 doter,az na devtatich domácich a zahraničných vedeckýc1h kOO1ferenciách, absolvoval viaceré poli-

Velké zásluhy má prof. K u s k a aj na poli riešenia
stále aktuálneho
problému, na vy'tvorení slovenskej
geodetickej a kartografickej
odbornej termtnol6gie. Pre
túto prácu ma cit založený na jeho širokých jazykových
znalostiach.
Ovláda totiž j,azyk maďarský, rumunský,
nemecký, francúzsky a ruský. Tieto znalosti sú v pozadí aj jeho roZ'siahlej publikačnej činnosti na úseku
slovníkov - je spoluautorom alebo lektorom siedmych
technických slovníkov vydaných v SAV v posledných
desiatich rokoch.
Profil prof. K u s k u dokresluje ešte jedna záujmová
oblasť - hudobná. Prof. K u s k a je aktívnym hudobníkom, bol členom šiestich hudobných telies, z ktorých
dve sám založil, poťažine spoluposobil pri ich založení.
Bohatá a úctyhodná je doterajšia práca a činnost nášho jubilanta ,a široké je pole jeho záujmov. Svojou dote~ajšou prácou prof. K u s k a výrazne prispel k rozvoju
SVŠT a odboru geodézie a k,artografie. Tieto jeho zásluhy ocenilo aj vedenie školy, a udelilo mu dve vyznamenania pri oslavách významných jubileí SVŠT. Je
tiež nosItelom diplomu "Za zásluhy o rozvoj geoďézie a
roartografie". Jeho spolupracovníci
a s nimi zaiste aj
celá naša geodetická verejn03ť sa tešta, že prof. K u s k a
prekročil S1/'oj65. rok v dobrom zdraví a plnej duševnej
sviežosti. Želajú mu do mnohých dalších rokov dobre
zdravia a duševnej pohody.
l

Ing: Radim Kudělásek, CSc.,
padesátiletý

25. února 1973 se dožívá padesáti let Ing. Radim Kudělásek, CSc., pracovník VAAZ v Brně. Jubilant se narodil v Ostravě v rodině středoškolského
profesora. Studium na reálném gymnasiu v Brně ukončil s vyznamenáním v roce 1942. Čtyřleté studium zeměměřického inženýrství na vysoké škole technické v Brně uzavřel rovněž
s vyznamenáním v roce 1949. V době od 1. 10. 1949 do
června 1951 absolvowil vojenskou základní službu včetně
záložní důstojnické školy a v červenci téhož roku se stal
vojákem z povolání. V říjnu 1953 přichází na VAAZ, kde
pracuje dodnes. V červnu 1961 obhájil na VAAZ kandidátskou disertační práci z oblasti fotogrammetri'e, ye
které učitelsky i vědecky pracuje plných 20 let.
Soudruh Kudělásek se osvědčil nejen jako vynikající
učitel, ale též jako velmi schopný funkcionář Vědeckotechnicl{é společnosti. V této společnosti zastával zodpovědné funkce. V souč,asnÉ' době je místopředsedou ÚV
CVTS pro geodézii a kartografii a členem rady ČVTS.
Bohatá je také jeho posudková a oponentní činnost a
nepřetržitá spolupráce s příbuznými odborní'ky na ČVUT
v Praze a SVŠT v Bratislavě.
Dosavadní životnl bilance s. Kudělásk,a by nebyla úplná, bez ocenění jeho stranické a politické činnosti, ve
které projevuje obětavost a záIJal bez ohledu na ostatní
rozsáhlé povinnosti.
Do druhé padesátky přejeme Ing. Kuděláskovi, CSc.,
dobré zdraví, nové učitelské a vědeckovýzkumné úspěchy a trvalé rodinné štěstí.
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Z geodetického kalendáře
(leden, únor, březen)
5. ledna 1643 -

před 330 lety se narodil ve Woolstorphe
(hrabství Lincoln) v A:nglii lsaac Newton, profesor l1Ja
universitě v Cambridge. Zabýval se fyzikou a astronomii,
odvodil zákon o gravitaci, sestrojil první dalekohled. Byl
členem Královské vědecké společnosti
londýnské.
Své
nejznámější
dílo "Philosophie naturalis principia mathematica" uveřejnil v r. 1686. (Zemřel 31. března 1721
v Londýně).
9. ledna 1833 - před 140 lety zemřel v Paříži A. M. Legendre, profesor na Vojenské škole v Paříži, vynikající
francouzský matematik a geodét. Byl tvfircem vyrovnávacího počtu podle metody nejmenších čtvercfi a autorem známé Legendreovy poučky pro výpočet sférického
a geodetického trojúhelníka. (Narodil se v Paříži 18. září
1752).
10. ledna

1923 - před 50 lety se narodil v obci Važec
Ing. Ondrej Michalko, ředitel Slovenské správy geodézie a kartografie. Do této vedoucí funkce byl postaven
v r. 1969 s ohledem na své bohaté zkušenosti, vysokou
odbornost a cílevědomou organizátorskou
práp-i.
12. ledna 1883 - před 90 lety se narodil v Bílku u Chotěboře Dr. František Fiala, DrSc., profesor geodet'ic'kého
počtářství a matematické kartografie na stavební fakultě
ČVUT, nositel Řádu práce a v současné době nestor československých zeměměřičfi.
14. ledna 1898 před 75 lety se narodil v Česticích
u Kostelce n. Orlicí Ing. Antonín Kovaříček, bývalý vedoucí pracovník oddělení pro nOvé měření Katastrálníha
měř. úřadu v Praze a odborný učitel na SPŠ zeměměřické v Praze. Jeho praktické
zkušenosti,
dfikladnost
a přesnost, byly dobrým základem pro pedagogickou práci
na prfimyslové škole, kde přednášel měřické předpisy.
(Zemřel 21. ledna 1962 v Praze.)
15. ledna 1908 před 65 lety se narodil v Liptovském
Hrádku Ing. Dr. František Kuska, profesor vyšší geodézie
na SVŠT v Bratislavě. Již v době práce v katastrální službě se věnoval problémfim vyšší geodézie a také z tohoto
oboru předložil svojí disertační práci. V poválečných letech vybudoval Ústav vyšší geodézie na SVŠT a práci pedagogické věnoval větší část svého plodného života. S pedagogickou prací souvisí i jeho bohatá literární činnost.
21. ledna 1913 - před 60 lety se narodil ve Vejprnicích
u Plzně Ing. František
Storkán, dlouholetý
výkonný
a vedoucí redaktor
"Geodetického
a kartografického
obzoru". Své bohaté zkušenosti využíval plně ke zvyšování úrovně časopisu a jeho rozvoji. Zasloužil se též o vydávání Geodetického a kartografického
sborníku v SNTL.
Z jeho literární činnosti uveďme zpracování Kartografických tabulek a Tabulek pro transformaci
Gaussových
rovinných souřadnic.
24. ledna 1893 před 80 lety se narodil v 'Praze Ing.
Jaroslav Payer, honor. docent na zeměměřické fakultě
ČVUT v Praze, býv. major stavební služby a vedoucí
zeměměřického
odd. generálního
ředitelství stavby dálnic. Přednášel "Základy dopravního stavitelství" a "výstavbu komunikací" pro posluchače zeměměřického inženýrství. Z těchto oborfi napsal též skripta. BohatA byla
též jeho nezištná činnost veřejnA jak ve Spolku čs. zeměměřičfi, tak v Národním technickém muzeu v geodetické a kartografické sekci í v téže sekcí Společnosti pro
historii věd a techniky.
24. ledna 1898 - před 75 lety se narodil v Praze· JUDr.
a PhDr. Ivan Honl, autor velkého množství člAnkfi a pojednAní z hístoríe zeměměříctví a kartografie, neúnavný
pracovník s rozsAhlými znalostmi i jiných oborfi, zpracovatel mnoha pramenných záznamfi.
1. února 1938 - před 35 lety zemřel v Bussy u Joinville
Dr. h. c. Charles Lallemand, budovatel a ředitel francouzské nivelační služby, čestný doktor brněnské techniky.
Byl význačným francouzským
vědeckým pracovníkem,
byl členem a presidentem pařížské akademie věd, presidentem Mezinárodní
unie geodetické
a geofyzikAlní.
Konstruoval originAlní přístroj k určení střední mořské
hladiny - medimaremetr.
(Narodil se v St. Aubin sur
Aire 7. března 1857.)

2. února 1908 - před 65 lety se narodil v Plzni Ing. Dr.
Václav Krumphanzl,
profesor
inženýrské
geodézie na
stavební fakultě ČVUT v Praze. Větší část své praktické
a pedagogické
činnosti věnoval inženýrské
geodézii,
stejně jako svou bohatou literArní činnost. V l. 1967-71
vedl 6. !komisi FIG. Vychoval řadu mladých pracovní!kll
zabývajících se inženýrskou geodézií.
8. února 1943 - před 30 lety zemřel Dr. Bohumil Kladivo,
profesor vyšší geodézie na brněnské technice. Byl význačným československým
geodetem, výborným pedagogem a v cizině uznávaným vědeckým pracovníkem. Jeho
literární činnost byla velmi bohatá. (Narodil se 24. června
1888.)
17. února

1723 před 250 lety se narodil v Marbachu
ve Wilrtenbersku Johann Tobias Mayer, astronom, správce hvězdArny v Gllttingenu. Jeho jméno se v současné
době měsíčních letfi připomíná poněvadž sestavil první
podrobnější topografii Měsíce. Zabýval se též refrakčními
jevy.
13. února 1863 - před 110 lety se narodil v Paříži Jan
Ludvik Frič, spoluza'kladatel
prvního významného závodu pro přesnou mechaniku a měřické přístroje v Čechách. (Zemřel v Praze 21. ledna 1897.)
19. února 1473 před 500 lety se narodil Mikuláš Kopernik, polský matematik, astronom a lé'kař. Vědec světového jména, tvfirce revoluční heliocentrické
teorie.
Podle rozhodnutí UNESCO oslaví v letošním roce celý
svět jeho dílo. Narodil se v polské Toruni v rodině, jež
pfivodně pocházela z Čech. (Zemřel v r. 1543.)
6. března 1953 zemřel ve Varšavě Ing. Dr. Edward
Warchalowski,
profesor geodézie na varšavspolytechnice. Byl význačným polským geodetem, který spojoval
svojí činnost pedagogickou s velmi rozsáhlou činností
praktickou. Jeho literární činnost se dotýká celého rozsahu zeměměřického oboru. (Narodil se r. 1885.)
11. března 1913 - před 60 lety se narodil v Jihlavě Doc.
Ing. Dr. Oldřich Válka, CSc., vědecký pracovník Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického. Jeho rozsáhlá vědecká činnost je zaměřena k automatizaci zeměměřických
prací, k prosazování
technického rozvoje a racionálních technologických
postupfi, zejména na střediscích geodézie.
1923 před 50 lety byla konstruována
první Zeissova
filmovA řadovA měřická komora pro letecké snímky.
1933 před 40 lety byly konstruovány
první širokoúhlé objektivy. Dr. R. Richter konstruoval
v zAvodech
C. Zeiss v Jeně objektiv "Topogon" 90°, vyráběný později
též v licenci v USA pod názvem "Metrogon". V Sovětském
svazu konstruktéři
M. M. Russinov a A. B. Kosyrev
konstruovali objekti'! "Lia!' 6" 100°.

IV. sjezd ČSVTS

Ve dnech 8. a 9. listopadu 1972 se v Praze konal
IV. sjezd Čs. vědeckotechnické
společnosti. Pod heslem
"Vědeckotechnickým
rozvojem za splnění úkolfi XIV.
sjezdu KSČ" jednalo 344 delegátfi o činnosti a dalších
úkolech této společenské organizace.
Význam jednání zdfiraznila přítomnost
delegace
ÚV
KSČ, ÚV NF ČSSR a vlády ČSSR, kterou vedl kandidát
předsednictva
a tajemník ÚV KSČ Ing. Miloslav Hruškovič, a jejímiž členy byli místopředseda
vlády ČSSR
Ing. Jindřich Zahradník, ministři Ing. Ladislav Šupka
a Ing. Josef Šimon, tajemník ÚRO Ing. Ladislav Jašík
a předseda ČSAV akademik Jaroslav Kožešník.
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Zprávu o činnosti a dalších úkolech ČSVTS přednesl
předseda její ústřední rady prof. Dr. Ing. Bohumil Kvasil,
DrSc., člen-'.!mrespondent ČSAV, rektor ČVUT v Praze.
Zdůrazňuje se v ní, že posláním ČSVTS je uskutečňování dvou základních úkolů: uspokojovat odborné a společenské zájmy všech členíl., vytvářet podmínky pro jejich uplatnění v technické tvíl.rčí činnosti a usměrňovat
jejich tvíl.rčí schopnosti a odborný zájem na aktivní
pomoc při rozvoji a řízení národního hospodářství ČSSR.
Současně budou cílevědomě vytvářeny předpoklady pro
zvýšení účinnosti práce zejména základních organizací
CSVTS v závodech a podnicích.
V diskusi, v níž vystoupilo 26 účastníkíl. sjezdu, promluvil kandidát předsednictva a tajemník Ov KSČ Ing.
Miloslav Hruškovič. Připomněl díl.ležité poslání ČSVTS
při plnění strategické linie dalšího rozvoje ekonomiky
ČSSR a zdůraznil, že KSČ věnuje potřebám a podmínkám
práce vědeckotechnické
inteligence
trvalou pozornost.
Během jednání sjezdu přijal jeho delegaci generální
tajemník Ov KSČ a předseda Ov Národní fronty ČSSR
Dr. Gustáv Husák. Jako na jeden z hlavních úkolíl.
ČSVTS upozornil na její poslání při neformální politickovýchovné práci v řadách inteligence, zvláště mladých
vědcťi a technikíl.. Delegace sjezdu předala Dr. G.Husákovi čestné hlášení o výsledcích pracovní íniciativy
a dobrovolné tvťirčí práce členťi ČSVTS, kteří dali národnímu hospodářství hodnoty za 1 636 655 000,- Kčs.
IV. sjezd schválil nové jednotné stanovy ČSVTS jako
společenské organizace technické inteligence, předních
dělníkíl., zlepšovatelíl., vynálezcíl. a novátorťi.
Ze sjezdu byly odeslány pozdravné dopisy Ov KSČ,
Ov NF ČSSR a vládě ČSSR, v nichž se zástupci více než
220 000 členťi ČSVTS jménem celé -organizace hlásí Ik aktivní spolupráci v oblasti politickovýchovné
činnosti,
společenské tvťirčí angažovanosti a při realizaci úkolfi
státní hospodářské politiky.
Delegáti na závěr jednání schválili tři programové dokumenty - usnesení, program činnosti ČSVTS na období do V. sjezdu a provolání k vědeckým, inženýrskotechnickým
pracovníkíl.m, předním dělníkíl.m, zlepšovatelťim, vynálezcťim a nováterťim, které usměrňují píl.sobení ČSVTS v nejbližších letech a poskytují možnost
všem čestným příslušníkťim vědeckotechnické inteligence aktivně se podílet na životě a tvťirčí práci naší socialistické společnosti.
IV. sjezd ČSVTS zvolil nové ústřední orgány ČSVTS 72člennou ústřední radu a 21člennou ústřední revizní
komisi. Předsedou OR ČSVTS byl zvolen prof. Dr. Ing.
Bohumil Kvasil, vedoucím tajemníkem
Dr. Jozef Filo
a vědeckým tajemníkem Ing. Jaroslav Čermák.

Ze semináře: Mapování ve velkých
měřítkách fotogrammetrickými
metodami

Ve čtvrtek dne 16. listopadu 1972 uspořádala závodní
pobočka ČSVTS a Geodézie n. p. v Pardubicích fotogrammetrický seminář "Mapování ve velkých měřítkách
fotogrammetrickými metodami" s programem:
Ing. V. Pic h I í k, CSc "K digitálnímu vyhotovení map
místních tratí v měřítku 1 : 1000"
Ing. Z. M a I' Š í k, CSc "Použití analytické fotogrammetrie při mapování"
.
Ing. J. S í m a, CSc "Problémy a výsledky fotogrammetrického mapování v měřítku 1 : 500".
V rámci odborného semináře, byla uspořádána tematická výstava.
Po úvodním projevu zástupce, 111. p. Geodézie Pardubice s. Ing. B. Mat o u š e, který vzpomenul desetiletého
výročí, kdy bylo s fotogrammetrií
započato na píl.dě
geodézie v Pardubicích, ujal se slova s. Ing. V. Pic hl í k, CSc. V úvodu se zabýval problematikou digitálního
zpíl.sobu vyhotovení mapy a výhodami proti dosavadní-

mu grafickému způsobu. K výhodám patří především
získání pravoúhlých souřadnic všech polohových bodíl.
mapy, určování výměr parcel na základě matematických
vztahíl., možnost vyhotovení mapy v rťizných měřítkách
a v různých souřadnicových
systémech, usnadnění a
zkvalitnění údržby map evidence nemovitostí číselným
zpíl.sobem. Číselné vyjádření obsahu mapy je podkladem
pro informační systém geodézie a kartografie.
Výrobní proces technickohospodářského
mapování se
člení na přípravné a projektové práce, technické práce
spojené se získáváním geodetických informací, technické práce spojené se zpracováním získaných informací a
závěrečné práce spojené s reklamačním řízením a s předáním výsledkťi uživatelťim.
V prťiběhu výzkumných prací byl prováděn rozbor
možností
technickohospodářského
mapování
zastavěných tratí v měřítku 1: 1000 fotogrammetrickou
metodou, při čemž byl zkoumán vliv níže uvedených činítelťi na hospodárnost a polohovou přesnost fotogrammetrického určení polohových souřadnic
lomových bodíl.
střešních plášťťi: měřítka snímkíl., přesnosti pointace na
body ležící na čarách zvýšeného kontrastu, přesnosti
výškové pointace, teplotního gradientu, optických účinkťi městské atmosfěry, vzdálenosti obrazťi předmětťi měření na snímcích od hlavních bodťi, elektronické kopírky, barevného negativního materiálu a doby snímkování. V nejpodstatnější
míře ovlivňují přesnost a hospodárnost měřítko snímkíl. a obtížnost identifikace lomových bodíl. střešních plášťů. Vztah mezi přesností vyhodnocení a měřítkem snímkťi jsou v přímé závislosti, vztah
mezi měřítkem snímkíl. a hospodárností je opačný. výhodným měřítkem snímkťi pro uvedené mapování je
1 : 3000 až 1: 4500. Na základě rozboru experimentálních prací bylo možno učinit závěr, že fotogrammetrickou metodou lze vyhotovit technickohospodářské
mapy
zastavěných tratí v měřítku 1: 1000 s přesností předepsanou směrnicemi THM při snížení podílu živé lidské
práce a zvýšení její kulturnosti, při zkrácení výrobního
cyklu mapy a snížení nákladíl. oproti geodetické metodě.
Efektivnost mapovacích prací lze zvýšit jejich automatizací. Stupeň efektivnosti je odvislý od způsobu a
možno'sti sběru 'Ínformacío
předmětech měření a od
možnosti a zpíl.sobu převodťi a zpracování těchto informací. Základní informace o předmětech měření při mapovacích pracech '- geodetickou metodou se získávají
přímým měřením v terénu. V současné době není dostatečně propracována samočinná registrace těchto měřických výsledkťi v poli.
Problém automatizace je v největší míře řešen fotogrammetrickou metodou. Informace se získávají při leteckém snímkování
automatickou
měřickou
leteckou
komorou. Ke zpracování poslouží fotogrammetrický
vyhodnocovací přístroj vybavený zařízením pro registraci
modelových souřadnic do děrné pásky, která umožní
přenos informací do samočinného počítače. Pro automatické provedení zobrazovacích prací se využívá automatického koordinátografu.
Rozhodujícími činiteli pro použití mapovací metody
a pro rozsah a kvalitu mapovacích prací budou finanční
prostředky a zdroj pracovnícl1 sil, které míl.že stát uvolnit pro tyto práce. Rozsah, obsah a přesnost mapovacích
prací jsou na sobě nepřímo závislé. Hlavním vodítkem
pro stanovení obsahu mapového díla má být celospolečenský význam předmětíl. měření. Zatím co v extravilánech obsah technickohospodářských
map odpovídá zmíněným požadavkům, v intravilánech
bude nutno přejít
jen na nutný a praxi odíl.vodněný počet zaměřovaných
prvkíl.. Čím bohatší je obsah mapy, tím mapa rychleji
stárne, tím nákladnější je její údržba. Efektivnost mapovacích pIlací v intravilánech je ovlivněna ,počtem zaměřovaných předmětťi měření. V príl.měrném stupni obtížnosti asi 130 bodťi na 1 ha. Přechodem na zaměřování
předmětíl. měření celospolečenského významu by se zvýšila efektivnost mapovacích prací.
Technologický postup, založený na přístrojové technice: universální fotogrammetrický
vyhodnocovací
přístroj stereometrograf,
zařízení pro registraci modelových souřadnic coordimeter C nebo D, malý samočinný
počítač typu Odra 1003 a automatický koordinátograf
Coragraph, se člení na následující pracovní operace:
předběžné letecké snímkování, místní šetření, fotogram-
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metrickou signalizaci, měřické letecké snímkování, identifikační práce a klasifikaci leteckých snímků, zaměření vlícovacích bodů, fotogrammetrické
vyhodnocení a
výpočetní a doplňovací práce po fotogrammetrickém
vyhodnocení.
S. Ing. Zbyně,k M ar š í 'k, CSc., uvedl ve své přednášce
porovnání mezi numerickou
fotogrammetrickou
metodou a analytickou metodou. U prvé se letecké snímky
proměřují na universálních
vyhodnocovacích
přístrojích. Modelové souřadnice zaznamenává registrační zařízení a ty se pak transformují
pomocí afinní transformace na samočinném počítači do geodetického
systému rovinných souradnic x, y. Fotogrammetricky určené
výšky zůstávají obvykle beze změny. U analytické metody se používá k proměřování leteckých měřických snímků přesných stereokomparátorů
nebo monakomparátorů.
Registrují se rovinné snímkové souřadnice x', y', které
se přetvářejí na pro'storové souřadnice x, y, z výhradně
prostřednictvím výpočtů na samočinných počítačích.
'
V řadě zemí je již několik let používán aerotriangulační způsob nazývaný aerotriangulace
z jednotlivých
(nezávislých) modelů. V poslední době se objevil termín
semi-analytická triangulace. Jednou z výhod tohoto způsobu je, že k měření modelových souřadnic lze použít
všechny vysoce přesné vyhodnocovací přístroje, i ty,
které nemají zařízení pro zkřížené pozorování (např.
i stereometrograf).
Není vyžadováno určité pevné rozložení geodetických výchozích bodů, je tu jen podmínka,
aby všechny body neležely na jedné přímce, nebo aby
nebyly nahromaděny na malém místě v jedné či dvou
stereodvojicích.
DoměřDvá'ní geodet. výchozích bodů,
i když jen v omezené míře se předpokládá i zde. Přednášející rozebral způsoby používané v ČSSR a na závěr
uvedl pořadí vhodnosti a využitelnosti jednotlivých triangulačních způsobů.
Bloková analytická
aerotriangulace
se osvědčí tam,
kde se mapují větší územní celky, a kde je možno sestavit libovolné triangulační bloky, podle potřeby a podle
rozložení bodů geodetického základu. Poskytuje nejlepší
výsledky co do přesnosti, a přináší největší úsporu geodetických prací.
Analytická aerotriangulace
řadová a spojování řad
jsou vhodné při polohopisném
mapování i větších
územních celků. Jestliže je požadavek získat i spolehlivé
výšky fotogrammetrických
bodů, je třeba provést geodetické zaměření výchozích bodů v určitých stanovených
místech.
Řadová početní aerotriangulace
s využitím analogových přístrojů je vhodná pro menší mapovaná území
protáhlého tvaru, která je možno pokrýt jednou až dvěma snímkovými řadami. Je vhodné geodeticky doměřovat výchozí body ve vybraných místech, tím se získá
větší spolehlivost fotogrammetricky
určených bodů jak
v poloze, ta'k i ve výšce.
Numericko-grafická
aerotriangulace
na analogových
přístrojích je použitelná v kratších snímkových řadách.
Jestliže je požadavek na výšky fotogrammetricky
určených bodů, je nutné provést geodetické zaměření výchozích bodů.
Doporučuje se používat takový způsob, který pro daný
případ co nejlépe vyhovuje. Hlavním cílem aerotriangulace je snížit rozsah a náklady na geodetické práce
při zhušťování bodového pole.
S. Ing. Jiří Š í m a, CSc., se ve své přednášce zabýval
problémy a výsledky
fotogrammetrického
mapování
v měřítku 1: 500. Tohoto způsobu nebylo dosud v ČSSR
použito. Pro fotogrammetrické
mapování v měřítku
1 : 500 je třeba pořídit letecké snímky v měřítku 1: 3000
až 1: 4000. Při mapování zastavěné tratě se doporučuje
zvětšit příčný překryt na 60 % Dále se doporučuje pořizovat snímky za oblačného počasí. Přesnost a úplnost
mapování je závislá na množství a kvalitě signalizace
bodů a předmětů měření. Podrobné polohové pole lze
vybudovat pomocí analytické
aerotriangulace,
jestliže
měřítko snímku je blízké 1: 3000 (min. 1: 3500). Numerickým fotogrammetrickým
vyhodnocením
jednotlivých
stereodvojic v měřítku 1: 3000-1 : 4000 lze určovat polohu bodů signalizovaných
centrickými a symetrickými
značkami na terénu s přesností 5 cm. Přesnost určení
viditelných nesignalizovaných
bodů v úrovni terénu
i nad ním, záleží na kvalitě identifikace
na snímcích,

která se pohybuje od 7-15 cm. Rozborem hospodárnosti bylo zjištěno, že je reálný předpoklad dosáhnout
úspor finančních nákladů ve výši 10-40 % s výjimkou
TMM, jestliže se přebírá polohopis z existujících map
o vyhovující přesnosti. Vyhodnocuje-li se i výškopis,
představuje to další úsporu.
Postupu je vhodné použít pro mapování v měřítku
1 : 500 pro účelové mapy pro investiční výstavbu, základní mapy sídlišť, Jíp velkých železničních
stanic,
základní mapy moderních průmyslových
závodů apod.
Na lokalitě Pardubice-Polabiny, i když přesnost určení souřadnic rohů domů je v dovolených mezích, dosažené výsledky neuspokojují.
Při zobrazení rohů domů
v měřítku 1: 500 na automatickém
koordinátografu
se
projevily délkové chyby nelítostně v deformaci pravoúhelníků. Identifikace rohů domů v panelové výstavbě
je znesnadněna tím, že kolem paty budov je vždy úzký
chodníček. Rohy budov jsou složitě profilovány a nesouhlasí půdorysně s rohy střech, i když budovy nemají
okap. Očinná pomoc se spatřuje v jednoduché signalizaci rohu domu nátěrem. Neosvědčilo se fotogrammetrické vyhodnocování detailů (výstupků apod). Správný
postup bude vyhodnotit objekt charakteristickými
body,
detaily zaměřit při klasifikaci oměrnýmiměrami.
Při zobrazení digitální mapy 1: 500 na Coragraphu ve
výpo'četním středisku GO, n. p., Praha byl poprvé použit
program pro kresbu interpolovaných
křivek. Aby byly
obecné křivky správně a spojitou křivostí zobrazeny, je
třeba, aby byly v oblouku vyhodnocovány
jednotlivé
body ve vzdálenosti asi 113 jeho poloměru, v místě přechodu oblouku do přímky pak byly zhuštěny.
Realizace- výzkumu na uvedené lokalitě prokázala možnost a účelnost snímkování pod mraky v největších používaných měřítkách,
prokázala
dostatečnou
přesnost
určení PPBP metodou blokové analytické
aerotriangulace, uspokojující přesnost a efektivnost
fotogrammetrického vyhodnocení polohopisu v moderní obytné zástavbě a možnost vyhotovit na dostupných přístrojích
digitální mapu v číselné i grafické formě. Získané zkušenosti obohatí dosavadní technologii, umožní kvalitní
dokončení této lokality a na základě bohatých zkušeností i realizaci zakázek dalších. Přednáška byla doplněna promítnutím diapozitivů.
S. Ing. Š p Ů l' z Geodézie, n. p., Plzeň seznámil přítomné se signalizací na lokalitě Mýto, s vyhotovením klasifikačního zákresu a s jeho nedostatky, s fotogrammetrickým vyhodnocením,
doměřovacími pracemi a dalšími
pracemi, které souvisí s vyhotovením digitální mapy fotogrammetrickou metodou.
S. Ing. Z o u 1 a z Geodézie, n. p., Praha se ve svém diskusním příspěvku zmínil o zkušenostech z mapování ve
velkých měřítkách, získaných v Geodézii, n. p. Praha.
S. Ing. B. Ma n d y s z Geodézie, n. p., Pardubice se
zabýval vlivy na měřené snímkové souřadnice a údaji
o poloze rámových značek, dále o snímkování za oblačného počasí.
S. Ing. M. R o u I e, CSc., se zabýval cílem a účelem
realizace postupu fotogrammetrické
údržby a obnovy
map (dále jen FOO), zásadami technologického
postupu a realizací postupu FOO v ČSR. Cílem tohoto postupu
není nahrazovat THM, naopak ho maximálně usnadnit.
Nejde také o tvorbu mapového provisoria, ale o obnovu
mapového díla s využitím toho nejlepšího, co se dá získat z dosavadních map. V závěru doporučil opatření
v oblasti materiálně technického zásobování, v oblasti
organizace práce, v oblasti časového a finančního ohodnocení výkonů.
S. Ing. J. K á n s ,k Ý odpověděl na některédo'Mzy,
pokud jde o snímkování, na charakteristiky zkreslení objektivů, polohu rámových značek a na sním kování za podmračného počasí.
Doc. Šmidrkal (ČVUT Praha] upoznrnil na nU'l'nost
správného a průběžného testování kvality využívaných
fotogrammetrických
přístrojů. Ing. Dytrich vyjádřil spokojenost OHA města Pardubic s výsledky aplikace fotogrammetrie při mapování předměstí Polabiny.
Na závěr je nutno konstatovat, že téma semináře bylo
aktuální, bylo by vhodné, aby se sborník dostal do rukou provádějfcích techniků co nejdříve a tím splnil to,
co se očekává, zhospodárnění prací.
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Konkursní vyhláška

Kurs odpovědných geodetů
společnost geodéziea
kartografie - odborná
skupina ]701 inženýrská geodézie oznamuje, že pořádá
ve dnech 23., 24. a 25. března a 6., 7. a 8. dubna 1973
kurs pro odpovědné geodety. Garantem kursu je Ceský
úřad geodetický ,a kartografický.
CVTS

Kurs je určen pro zeměměřické inženýry s ukončeným
vysokoškolským vzděláním, se 6 lety praxe, z toho nejméně 3 'roky praxe v investiční výstavbě. Výjimku, pokud
se týká praxe, povoluje CÚGK nebo SSGK. Absolvování kursu je podmínkou, že se absolvent může účastnit zkoušky,
která ho po úspěšném složení bude opravňovat k výkonu funkce odpovědného geodeta. Dokladem bude osvědčení o vykonané zkoušce:. Na žádost podniků. m01hou se
účastnit kursu, za účelem rozšíření znalostí, i jiní pracovníci - technici (kteří nemají předepsané vzdělání).
Tito posluchači se nemohou však účastnit závěrečných
zkoušek.
Kursovné pro pracoV1níky splňující podmínky kursu je
500,Kčs a v poplatku jsou započteny i náklady za
zkoušku. Pro ostatní je kursovné 300,- Kčs. Všichni posluchači obdrží skripta, která jsou v ceně kUl'1Sovného.
Skripta jsou přepracována a látka je v souladu s připoovovanou vyhláškou o geodetických pracech v investiční výstavbě. Skriptll. jsou vydána v omezeném počtu
a lze si je obje1nat
Veškeré dotazy a objednávky

zasílejte

na adresu:

CSVTS - společnost geodézie a kartografie, Odborná
skupin:! 1701 - inženýrská geodézie (Kurs odpovědných
geodetů) 110000 Prahl'! 1, Široká 5.
Ing. Jiří Scháňka,
předseda OS 1701

Výzkumný ústav geodetický, topogr,afický a kartografický v Praze vyhl'ašuje podle Výnosu bf'valé Státní komise pro techniku ze dne 10. 2. 1968 čj. 400/II-25/1968
o obsazování některých funkcí v centrálně řízených organizacích výzkumné a vývojové základny

na tato funkční

místa:

1. Odborný pracovník pro obor teo.retické geodézie s těmito kvalifikačními předpoklady: vysolroškollské vzdělání směru geodézie a kartogr!afie, nejméně 4 roky
praxe pokud možno při přesných .geodetických měřeních, alespoň pasivní znalost ruštiny a d,alšfho světového jazyka.
2. Odborný pracovník pro obor map:)vání, specializace
fo,togrammetrie, ,: těmito kvalifikačními předpoklady:
vysokoškolské vzdělání směru geodézie a kartograíie,
nejméně 4 roky praxe v oboru, znalosti z analytické
fotogrammetrie
a programování
vítány, alespoň pasivní znalost dvou světových j,azykí'l.

3. Samostatný odborný pracovník - specialista pro obor
info.rmaČního systému s těmito kvalifik,ačními předpoklady: vysokoškolské vzdělání směru geodézie a
kartogr,afie, nejméně 12 let praxe s převážným zaměřením na problematiku evidence nemovitosti, znalosti zákl,adů programování při zpracování hromadných dat vítány, alespoň pasivní znalost dvou světových jazyků.
4. Samostatný odborný pracovník - specialista pro obor
kartografie s těmito kvalifikačními předpoklady: vysokoškolské vzdělání směru geodézie a kartografie,
nejméně 12 let pr,axe v oboru, alespoň pasivní znalost dvou světových jazyků.

Zveme všechny své čtenáře
výstavu vědecké literatury

na 10. jubilejní mezinárodní

5. Odborný pracovník pro obor kartografie s těmito kvalifikačními předpoklady: vysokoškolské vzdělání směru geodézie a kartograíie,
nejméně 4 roky praxe
v oboru, alespoň pasivní znalost dvou světových jazyků.

ACADEMIA '73
Na 1800 vědeckých knih zde ukáží naší odborné veřejnosti akademická
nakladatelství
Sovětského svazu,
Německé d.emokratické
republiky,
Polska, Maďarska,
Bulharska a Rumunska, z československých nakladatellství pak Academia, Vydavatefstvo Slovenskej akadémie
vled a SNTL-Nakladatelství technické literatury.
Stejný počet knih vystavují význačná západní nakladatelství, mezi nimi např. Academic Press, McGraw Hill,
Prentice-Hall, Van Nostrand Reinhold Company, John
Wiley & Sons, Elsevier, North-Holland, Springer Verlag, Max Hueber Verlag, Econ Verlag, Schattauer Verlag
a další.
V samostatném oddílu výstavy, který přiblíží návštěvníkům vývoj vědecké literatury, budou vystaveny exponáty z depozitáře Státní knihovny CSR z 12. až 19. století,
které pro svou nesmírnou historickou cenu nebyly po několik desetiletí zpřístupněny naší veřejnosti.
Výstava bude zahájena 21. března 1973 ve výstavních
prostorách Státní knihovny CSR v Praze 1 - Klementinum a potrvá do 15. dubna 1973.

6. Samostatný odborný, popř. odborný pracovník pro činnost v Odvětvovém informačním středisku s těmito
kvalifikačními
předpoklady:
vysokoškolské
vzdělání směru geodézie a kartografie, nejméně 8 let, popř.
4 roky praxe v oboru, alespoň pasivní znalost dvou
světových jazyků.
Platovépodmínky
upravuje Platový řád pro pracovníky centrálně řízených ,organizací výzkumné a vývojové
základny vydaný ministerstvem výstavby a techntky CSR
v roce 1969. Uchazeči předloží své konkursní přihlášky
se stručným životopisem zaměřeným na politic;ko--O:dbornou činnost a se seznamem svých pubUkací nebo prací
na úseku technického rozvoje v te'rmínu do 31. 3. 1973.
Termtn nástupu bude stanoven podle dohody, nejlépe do
30. 6. 1973. Konkursní přihlášky se podávají na adresu:
VÚGTK, osobní oddělení, Nádražní 31, 15079 Pra'ha 5Smíchov, tel.: 5383 53-7, lin~a 06.
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36 - Praha 4, Na Pankráci 2

31 - Praha 2, Žitná 48

41 - Liberec, ti". 5. května 32

32 - Praha 1, Vodičkova 30

42 - Plzeň, Tylova 11

33 - Praha 1, Jungmannova 14

43 - Ostrava I, Milíčova 4

34 - Praha 5, Janáčkovo nábi". 15

44 -

35 - Praha 3, Táboritská 16

45 - Olomouc, ti". Osvobození

České Budějovice, ti". 5. května 29
27

Vybíráme pro Vás z produkce SNTL
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Kniha seznamu je čtenáře s technologickým postupem a technologií při vyhodnocování technicko-hospodářských
a podobných map nebo plánů sloužících jako, podklady pro projektové účely v průmyslu, stavebnictví, hornictvi, zemědělství,
dopravě atd. Látka je podána z hlediska kritérií přesnosti
měření.

I

ClI

CI)

Posluchačům
zeměměřického
směru na stavební
fakultě',
středním technickým pracovníkům v zeměměřické praxi a studujícím středních průmyslových škol zeměměřických.
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134 obrázků,

váz. 27 Kčs
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Základy diferenciální geometrie
s technickými aplikacemi
Příručka
je věnována
základům
diferenciální
geometrie
v euklidovských prostorech a aplikacím této disciplíny v plochách inženýrské praxe v mechanice a kartografii. Je psána
z moderního hlediska a přitom velmi přístupně.
Absolventům průmyslových škol zeměměřických
a strojních
a posluchačltm vysokých škol technických i universit, především z fakult stavební, strojního inženýrství a fakulty přírodovědecké, jako přehledná pomůcka k studiu.
344 stran, 118 obrázků, váz. 41 Kčs

