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528.33
KUKUČA. I.

Niektoré tcoreticko-metodické aspekty rozvoj a geodetických
sletí
Geodetický a kartografický obzor. 22, 1976, Č. 12, s. 331
až 332. lit. 3
Základný i aplikovaný výskum, vývoj i realizačné problémy.
Komplex p"oblémov vedeckého, technického a technolo-
gického rázu s osobitnou náročnosťou teoreticko-metodic-
kého a experimentdlneho charakteru. J:íalšia nutn"'t
systematickej práce na riešeni úloh pri tvorbe geodeti~-
kých sieti ako jedna z podmienok rozvoja geodézie a
kartografie.

528.1 : 519.272
ŠOTTJ, I.
Genéza fyzikálnej korelácie
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1978, ř.. 12, s. 333
až 336, 2 obr., lit. 7
Vzájemné vztahy jednotlivých hodnot měření. Vzájemné
souvi~losti a přetrvávající vlivy, které jsou zdrojem kore-
lovanOsti naměřených hodnot. Model měřeni, rozložení pro-
cesu mN'ení na jednotlivé složky vlivu.

528.489+ 528.74 : 69
ŠIMA, J.
Speclálnl aplikace geodetických a fotogrammetrických
metod ve výstavbě
Geodetick~' a kartografický obzor, 22, 1976, Č. 12. s. 336
až 339, lit. 5
Inženi'Tská geodézie a fotogrammetrie v ČSSR v období
5. [!ětilctky. současný stav vědeckotechnického rozvoje
(zabezpečeni Výstavby panelových domů, výstavby a pro·
vozu pražského metra. digitální účelové mapy velkých mě-
řítek a evidence podzemnich vedení pro plánováni inves-
tiční v~·stavby). Zaměření čs. výzkumných pracovišť při
řešeni vybraných úkolů v programu mezinárodní vědecko-
technické spolupráce GSSS v obdobi 1976-1980.

528.27.061 : 528.422
BENEŠ. F.
Tíhové redukce v nivelacl a přesnost jejich výpočtu
Geodetick'i- a kartografický obzor, 22, 1976, Č. 12, s. 340
až 343. ht. 5
Odvození vzorců pro výpočet tíhových redukcí v čs. llive-
lačni síti. Charakteristiky přesnosti prvků potřebných pro
výpočet C. StředU! chyba ve výpočtu tíhových redukcí a
požadavky na přesnost mapových podkladů pro výpočet
tíhový(;h redukcí.

528.52 : 621.375.826
LlSKA, M., BOČEK, V.
Laserový difrakčni zaměřovač
Geodetický a kartogr afický obzor, 22, 1976, Č. 12, s. 343
až 349, C. obr., lit. 8
Článek popisuje difrakčni laserový zaměřovač, který vy-
užívá konvergentních účinků kruhových difrakčních mřížek
k vytyčováni přimky. Jsou uvedeny faktory ovlivňující
přesnost zaměřování. Dífrakčni metody jsou porovn:'i ny
s dalekohledovými metodami.

347.235.11
LETOCI-lA. K.
O výměrách parcel a pozemků
Geodf't.cký a kartografický obzor, 22, 1976, Č. 12, s. 349
až 351, 5 obr., lit. 5
Výpočet v'i'měr při údržbě map evidence nemovitostí. Ná.
vrh jak odstranil rozdíly mezi výměrami pozemků, vy-
počtenými z měřených hodnot a Výměrami parcel, určený-
mi gr1'!'icky z mapy. Závažnost této problematiky ZVláště
při čísclnéul zaměřování změn.

528.33

KYKyqA, R
HeKoTopLle TeOpeTHKO-MeTOJlHqeCKHe BarJlllJlLl Ha paa-
BUTHe reOllealIqeCKHX ce-reH
feoJle3H'IecKHH iI Kaprorpa<llH'IecKHM o6aop, 22, 1976,
No 12, CTp. 331-332, ,llHT. 3
OCHoBHoe II npHKJIaJlHOe HCCJIeJlOBaHHe; pa3BHTHe II
np06JIeMbI peaJIH38l1l;lIH. KOMIIJIeKC npo6JJeM HaY'IHOrO,
TeXHH'IeCKOrO II TeXHOJIOrn'leCKoro poJla C oco6oM Tpe-
6onaTeJIbHOCTbW reopeTHKo-MeroJlH'IeCKOrO li 3Kcnepu-
MeHTaJI1iHOrO xapaKTepa. llaJIl-Hefunall HeOOXOJlHMOCTb
cHcreMaTH'IecKoM paóoTbI npH peweHHH 3aJla'l C03JlaHHll
rOOJle3H'IecKHX ceTeM KaK Oi\HO H3 YCJIOBHM pa3BHTHll
reoJle3HH H KapTorpapHH.

528.1:519.272

lllhITTM, lit
feHeauc ~U3HqeCKOH KOppeJIll~HU

feoJle3U'It'cKHH li KapTOrpapH'IeCKHM o6aop, 22, 1976,
No 12, CTp. 333-336, 2 pHC., JIHT. 7

B3aHMHble OTHOWeHHll OTJleJIbHblX H3MepeHHbIX BeJIH'lHH.
B3aHMHaH CBH3b H npocYll(ecTBOBWHe BJIHJ[HHH, KOTOpble
HBJIHIOTCll HCro_HKOM KOppe.lHpDBaHOCTU H3MepeHHblX
aeJIH'IHH. MOJleJIb H3MepeHHií:; paaJleJIeHHe llpo~eccaH3-
MepeHHH Ha OTJleJIbHbIe COCTaBHble 'IaCTH BJIHHHHll.

528.489 +528.74:69

lllMMA, lit
Cne~HaJlI>H&le a.lIJrHKaqHH reOll'8aHqeCKHX u ~TorpaM-
MeTpUqeCKHX MeTOJlOB Ha CTpoHKU

feoJle3W!eCKHM H Kaprorpaqm'lecKuM 0630p, 22, 1976,
No 12, CTp. 336-339, JIUT. 5
l1HJKeHepHall reon.e3UH li: ~OTOCpaMMeTplfH B qCOp 3a
nepHOJl 5-ro IJllTHJIeTHero nJIaHa. COBpeMeHHDe OOCTO-
J[HHe HaY'IHO-TeXHH'IecKoro pa3BHTHH (06ecne'leHue
CTpoHKU JlOMOB H3 naHeJleM, CTpOMKH H XOJla npaJKCKO-
ro MeTpo, 'IHCJIeHHbIX cneUHa'-IbHbIX KpYTIHOMaClllTaOOblX
KapT H Y'IeTa nOJl3eMHblX UHCTaJIllqHM JlJIH nJIaHHpoBll-
HHH KanHTaJIOBJIOJKeHHM). HanpaBJIeHHe HaY'IHO-HCCJIe-
JlOBaTeJIbCKHX pa60'lHx MecT B qCCp Ha pewelIHeH3-
6paHHbIX 3aJla'l )3 nporpaMMe MeJKJlYHapoJl\Ioro HaY'IHO-
-TeXHFI'IecKOro corpYJlHH'IeCTBa feoJle3H'IecKHX CJIYJK6
COI:lHaJIHCTH'IecKHX CTpaH Ha nepnOJl 1976 -1980 rr.

528.27.061: 528.422

EEHEllI, 1>.

IIpHBeJleHUJl CUJlLl TJlJKeCTU B HUBeJIupoBaHHU u TOq-
HOCTb Jlx B&lqHCJleHHB:

feoJle3H'IecKHM II KaprorpapH'IecKHH 0630P, 22, 1976,
No 12, crp. 340-343, JIHT. 5

BblBOJl .popMYJI Jl.'!H Bbl'lUCneRUH npUBeJleHHH CHJI TH-

)l(ecTH B H'1!BeJIHp\IOM cerH qCCP. XapaKTepHcTHKH TO'!-
HOCTH 3JIeMeHroB HY)KHblX JlJIJ[ Bbl'lHCJIeHHH Cq. Cpe.n;-
HHH oWH6Ka Bbl'lHCJIeHHH npHBeJleHHM CHJI THJKecTH 'u
Tpe60BaHFllI K ro'lHOCTH C'beMO'lHbIX OCHOB Jl.'I1t Bbl'lHCJIe-
HUIt nplIBeJleHHH CH,lI THJKecTH.

528.52:621.375.826

JlHllIKA, M. - EOqEK, ,B.

JlaaepH&lH JlU.paK~UOHH&lB: npu60p

feoJle3H'IecKHII H KaprorpapH'I'!CKHM 0630p, 22, 1976.
No 12, crp. 343-349, 6 pHC., JIHT. 8

IIpoBeJlffiIo onHcaHHe JIaaepHOH JlHeppaKI:lHOHHOH ycraHOB-
KH, Koropall BOCnOJIb3yeTcH CXO;J;HMblM .n;eHCTBueM KPY-
roBbIX .n;mppaKI:lHOHHblX perrreTOK ,!lJIJI onpeJleJIeHHH npH-
MOH. IIpHBe.n;eHbI JlaHHble BJIHHIOIl(I1e Ha ro'lHOCTb onpe-
.ueJIeHHH TO'lCK CTBOpHOií JrHH>Ul. CpaBHeH .n;HeppaKIJ;HOH-
HblM MeTOJl C MeTOJlOM TeJIecKorrU'IeCKUM.

347.235.11

JlETOXA, K.

o ITJIOnl8JIJlX nap~e,lIJI u 3eMeJIbH&lX yqaCTKOB

feo.n;e3H'IecKHi'1 H KapTOrpa~H'IecKHrf 0630p, 22, 1976,
No 12, CTp. 349-351, 5 pHC., JIHT. 5

Bbl'lHCJIeHHe napI:leJIJI npH 06HoBJIeHuH KapT Y'IeTa
HeJlBH>KHM(x:reií. IIpe.n;JIolKeHHe KaK ycrpl1HHTb pa3HO-
I'JIaCHlI Me)K.llY nJIOllla.n;lIMH napI:leJIJI BbI'IHCJIeHHbIMH Ha
OCHoae H3MepeImbIX BeJIHqHH H ITJIOll(a.n;HMH nap~eJIJI
onpeJleJIeHHblX rpaepH'IecKHM cnocoOOM 113 KaprbI. BaJK-
HOCTb :lrolr np06JIeMaTHKH oco6eHHO rrpH 'IlfCJIeHHOM
H3MepeHHH H3MeHeHHH.



528.3.3

KUKUČA. j.
Manche theoretlsch-metodische Aspekte der Entwicklung
geodiitlscher Netze
Geodetický li kartografický obzor, 22, 1976, Nr. 12. Seite
331-332, Lit. 3
Grundforschung und applizierte Forschung, Entwicklung
und Realisierllngsprobleme. Komplex der Plobleme wissen-
schafthchen und technischen Charakters mit besonderer
Anspruchsvolligkeit theoretisch-methodischen und experi-
mentalen charakters. Weiere Notwendigkeit systematischer
Arbeit, bei der Liisung vonAufgaben beim Aufbau gedo-
diitischer Netze als einen von den Entwicklungsbedingungen
der Ge'odasie und Kartographie.

528.1 : 519.272
Š()TTl, j.

Entwicklnng der physikalisehen Korrelation
Geod"tickj' a kartografický obzor, 22, 1976, Nr.. 12, Seite
333-336, 2 ABB., Lit. 7
Gegenseitige. Beziehungen einzelner Weflwerte. Gegenseitige
Zusammenhlinge und Dauereiflusse, die Quellen der Korre-
[atlOn gemGssener Werte sind. Messungsmodell, Verteilung
dl!s Messungsprozesses auf einzelne Komponenten des
Einflll~ses.

528.489 + 528.74 : 69
ŠIMA, J.
spedelle Aplikatlon geodlitlseher nnd protogrammetrisehe
Methoden 1m Aufbau
Geodctick~ a kartografický ObZ01·, 22, 1976, Nr 12, Seite
336-339, lit. 5
lngeniourgeodilsie und Photogrammetrie in der ČSSR im
Zeit'lbschllitt des 5. FUnfjahresplanes. Gegenwiirtiger Stand
der wissellschalftlich-technischen Entwicklung SicherstellJng
des Auftoaues von Groflblockgeb1iuden, des Aufbaues der
prager. U-Bahn (Metro), der groflmaflt<lbigen digitalen
themollschen Karte und der Evidenz unterirdischer Versor-
gunr.leitungen fiir die Planung des Investitionsaufbauesl.
Emstl'llllng der tschechoslowakischen Forschungsarbeit-
stellen bei der Lllsung ausgew1ihlter Aufgaben im Programm
der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit der Geo-
datischen Dienste sociailstischer Lander im Zeitabschnitt
1976-1980.

528.27.061 : 528.422
BENEŠ, F.
SehwlOrercduktlon 1m Nlvellement nnd die Genanlgkeit
Ihrer Berechnung
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, Nr. 12, Seite
340-343. Lit li
Ableitung der Formeln fUr dle Berechnung der Schwere-
redllktlon lm tschechoslowakisehen Nivellementsnetz Ge-
nauigk~i!scharakteristiken. der fiir die Berechnnng' von
C q niiUgen Elemente. Mlttlere Fehler in der Berechnung
der Scbwerereduktionen und Anforderung an die Genauig-
keit der Kartenunterlagen fUr die Belechnung der Sehwe-
rereduktionen.

528.52 : 621.375.826
LIŠKA, M., BOČEK, V.
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1978, Nr. 12, Seite
343-349, 6 Abb, Lit 8
ln der Abhandlung wird. das Lasser-Difraklionsmeflgerat be-
schrlf!bcn, welches dle konvergenten Wirkung der
kreisfiirmigen Diffraktionsgitter zUr Absteckung von Gera-
den. llutzt. AngefUhrt werden die vermessungsgenauigkeit
beelllflllf\enden. Faktoren. Die Diffraktionsmethoden wel-
d.en mit den Fernrohrmethoden verglicben.

347.235.11
LETOCHA, K.
Uber Parzellen- und Grundstiickfllichen
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, Nr. 12, Seite
349-·351, Abb., Lit. 5
Flachenberechnung bel der Laufendha1tung von Karten
der Llegenschaftenevldenz. Vorschlag auf die Beseitigung
der UrJtcrscbiede zwischen den aus gemessenen. Werten
bereehueten Grundstuekfl1\chen und den graphlsch aus
der Karte bestimmten Parzellenfl1ichen, Wiehtlgkeit dieser
Problematik insbesondere bei der numerisehen Vermessung
von Vcranderungen.

528.3:1

KUKUČA, j.

Sorne Thr'Dretlcal-MethDdical Aspects Di DeYelopment of
GeDdetic NetwDrks
Geedetický a kartografický obzor, 22, 1976, No. 12, pp.
331-332, 3 ref.
Ba3íc and applicatedresearch, development and probl~'ns
of reu[fzalion. Complexof sCientific, technical and tech!lo-
logical problems with high demands of theoretical-metho-
dlcal and experimental character. FurtheI' necessity of
systematical work on solving the problems eonected with
building-u[J of geodetic networks as one of the conditions
for c8velopment of geodesy and cal tography.

523.1 : 519272

Š()TTI, J.
Genesls Df Physical Correlatlon
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1978, No. 12 pp.
333-330, 2 fig., 7 ref.
Relation among the measured data. Mutual relation and
lasting influences as a source of eorrelation of measUl ed
data. Observation model, decomp03ition of measuring
proces into indtvidual components of influence.

528.489 + 528.74 : 69

ŠIMA. j.

Special AppI1eatlDns Df Geodetle and PhDtogrammetric
Method. in ConstruetlDn
Geodl-tieký a kartografický obzor, 22, 1976, No. 12, pp.
336--339, lit. 5
Englnetring geodesy and photogrammetry in the ČSSR
in tlte 5th Five-Year-Plan. Present state of seientific-tech-
nic.l development (for construction of prefabrieated buil-
dings, construction and exploatation of the Prague under-
grOllnd railway, digital special purpose scale maps and
cadastre of underground detail for planning of invast-
ment construct.ion). Orientation of Czechoslovak research
when sol\'ing the selected problems in the GSSS in
1976-1980.

528.27.061 : 528.422

BENEŠ, F.

Gravily Reductlons in Levelllng and Aecnracy Df their
Calculatloll
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1978 No. 12, pp.
llerivation of formulas for calculalion of gravity reductions
ln the Czeehoslovak levelling network. Accuracy eharacte-
ristics of data needed for calculation of C q. Mean s. e.
of calculated graviaty reductions and demands on accuracy
of maps fer calculation of gravity reduclions.

528.52 : 621.375.826

LIŠKA, M.. BOČEK, V.

Laser Diffractlon AlIgnment Devlee
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, No. 12 pp.
343-349, 6 fig., 8 ref.
The laser oevice using the converging effects of circular
diffraction gratings to the allgnment is described. The
faclors influencing tbe accuracy of the allgnment process
ara presented. The diffraction methods are eompared
with the tel~scopic ones.

347.235.11

LETOCHA, K.

Areas of Parcele s and LDts Df Land
Geodetický a kartografcký obzor, 22, 1976, No, 12 pp.
349-351, 5 fig., 5 ref.
Calculation of areas when updating real estate maps.
proposal for elimination of differenees between the areas
of lot$ caleulated from measJlred data and areas of
parcel s determined grafically from the map. Importance
of thi': prbblem especally when us ing digital method of
measuring the ehanges.



Geodetickta kal1ografiokf- obzor
ročník 22/64, číslo 12/1976 . 331

Niektoré teoreticko-metodické aspekty
rozvoj a geodetických sied

Geodézia a kartografia plní úlohy spoločné všet-
kým vedným odborom, odvetviam a úsekom rud-
skej činnosti: slúži spoločnosti, jej vývoju a po-
kroku; na jednej strane uspokojuje túžby človeka
po poznaní sveta, na druhej strane zaujíma vý-
znamné postavenie popri iných odbor ach vedy a
techniky pri riešení konkrétnych technických pro-
blémov; poskytuje im mapové podklady a dáva
k dispozícii metódy a postupy využívajúce meraciu
a výpočtovú techniku. Preto si geodézia a kartogra-
fia, prírodzene, vyžaduje sústredenú pozornosť
z hladiska jej ďalšieho rozvoja.
N:a vedeckotechnický rozvoj v geodézii a karto-

grafU posobia všetky zložky cyklu veda-technika-
-výroba-použitie, napriek tomu, že okrem vcelku
malých výnimiek nemožeme v tejto súvislosti ho-
voriť o materiálnej výrobe. Pritom cyklus začína
v teóriách a metódach, ktoré rozvíjajú iné vedné
odbory ako matematika, fyzika, elektronika, jem-
ná mechanika a optika, kybernetika, teória infor-
mácie ai. Dbjavy a pokroky týchto vedných dis-
ciplín sa priamo alebo transformovane aplikujú
v geodézii a kartografU, aby nakoniec vyústili vo
výsledkoch, ktoré využíva prax (stavebníctvo,
územné plánovanie, pornohospodárstvo, geológia,
geografia, riadenie, kultúra, výuka, turistika ai.).
Nemožno povedať, že by vzájomné prenikanie
prvkov a záujmov viacerých vied na jednej pOde
bolo špecifikou geodézie. ]ednako táto skutočnosť
komplikuje orientáciu výskumných programov.
Dalším faktorom, ktorý však na rozdiel od vač-

šiny iných odvetvích vedy a techniky špecificky
vplýva na vedeckotechnický rozvoj tohto odboru,
je teritoriálna viazanosť niektorých problémov,
charakteristická povačšine len geovedám. V tomto
prípade neprichádza do úvahy rozvoj na základe
dovozu alebo licenčnej politiky a preberanie cu-
dzích výsledkom výskumu je mo2)né len v rozsahu
vymedzenom najvšeobecnejšlmi poznatkami. PO-
sobnosť geodézie a jej systematický rozvoj je vo
výskume lokálnych problémov neopakovatelná a
nezastupitelná.

Pozerajúc z uvedených aspektov na vedecko-
technický rozvoj v geodézii a kartografii nevyhnut-
ne dospievame k presvedčeniu, že diapazón problé-
mov čakajúcich na riešenie je velmi široký, tema-
ticky, obsahove a metodicky raznorodý. Zahrnuje
základný i aplikovaný výskum, vývoj i realizačné
problémy. Má čisto geodetický, ale velmi často aj
interdisciplinárny charakter. Pohybuje sa v rovi-
ne teórií, ale poznačený je aj empirizmom, ktorý
najčastejšie prevláda nad teóriou. Časove je neob-
medzený a priestorove alebo rozmerove siaha od mi-
kroskopických veličín po vesmírne dialavy. V ma-
tematických a interpretačných problémoch hraničí
s filozofiou, ale prax prebudováva na princípoch
automatizácie, podobne ako materiálna výroba.

Ing. Ján Kukuča, CSc.,
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

2. Aktuálnost rozvoja polohových sietí

Rozmanitosť problém ov spomenutých vyssle sa
v plnej miere prejavuje aj v otázkach budovania
geodetických základov. Navyše, tvorba geodetických
sietí, podob ne ako práca a postupy vo vačšine od-
vetví techniky, zaznamenáva v súčasnosti prenika-
vé zmeny.
Budovanie polohových sietí, zahrnujúce komplex

problémov vedeckého, technického a technologic-
kého rázu s osobitnou náročnosťou teoreticko-
-metodického a experimentálneho charakteru, pat-
rí sčasti do prírodných a sčasti do technických
vied. Do polovice 20. storočia bolo v metodickej
oblasti poznačené logicko-intuitívnym prístupom
k riešaniu podstatných matematicko-geometric-
kých otázok. Napriek tejto skutočnosti možno na
siete vybudované na týchto, z dnešného hradiska
nedokonalých princípoch, pozerať ako na diela vy-
značujúce sa pomerne vy!"okou presnosťou.
Volba geometrických obrazcov, zásady dodržia-

vania ich tvarovej tuhosti podložené jednoduchými
matematickými dokazmi, metodický postup padla
zásady "z velkého do malého" majúci za následok
postupné drobenie chýb a rozporov vo výsledkoch
meraní, fixovanie absolútnej presnosti pripájacích
bodov pri zhusťovaní siete v nasledujúcej etape,
predpokladajúce náhodné rozloženie polohových
chýb pripájacích bodov ai., to všetko boli skutočnos-
ti, ktoré dávali predpoklady výsledkov nevyhovu-
júcich vedeckým i technickým účelom.
Uvedené prvky a zásady budovania sietí sa do-

držiavali a realizovali pri aplikácii z dnešného
hfadiska nedokonalej meracej techniky a za exi-
stencie obmedzovaných možností numerického spra-
covania výsledkov. Tým výraznejšie sa prejavuje
relatívna dokonalost týchto sietí.
Začiatok vedeckotechnickej revolúcie, explozívny

rozvoj vedy a techniky datujúci sa od polovice tohto
storočia, znamenal okrem iného nástup obdobia
matematizácie vied. Matematizácia neobišla ani geo-
déziu, prírodnú a technickú vedu, už predtým bu- •
dujúcu svoje teoretické poznatky a realizačné po-
stupy na matematických poznatkoch a princípoch.
Epocha matematizácie vied priviedla teda aj geo-
déziu do kvalitatívne novej situácie.
V tejto situácii sa zákonite vynára otázka, či

a aký zmysel majú snahy po ďalšom zdokonarova-
ní metód budovania geodetických sietí teraz, v ob-
dobí, keď sú siete povačšine dobudované a z hla-
diska presnosti, ako bolo spomenuté vyššie, sa zda-
jú pomerne dokonalými a vyhovujúcimi. Na túto
otázku možno odpovedať jednoznačne kladne, a to
na základe princípov dialektiky. Konkré~nejšie sa
možno opriet napr. o [1], kde sa píše: "Ak sa ve-
da stáva bezprostrednou výrobnou silou, ak sa výro-
ba mení na technologickú aplikáciu vedy, rozumie-
me tým predovšetkým scientizáciu aplikačných me-
tód vedy, ktorá musí byt zodpovedne teoreticky
fundovaná. Len vtedy maže s istotou určovat pro-
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gres vedeckovýskumných procedúr v jednotlivých
odboroch technických vied". Teda popri praktic-
kých dosledkoch zvedečtenia metód, vyústujúcich
v získaní vyhovujúcejších parametrov sieti pre tech-
nické a vedecké účely, snahy po ďalšej matemati-
zácii geodetických prác tohto druhu zodpovedajú
teoreticko-metodologickým zásadám rozvoj a vedy
na princípoch dialektického materializmu.

Evidentné je, že zásoba vedeckých poznatkov sa
dopIňa, znásobuje teoretickým výskumom a em-
pirickými procedúrami. Podla [2] pojmy "teo-
retický" a ",empirický" nie sú v metodologickej
literatúre spravidla presne definované. Predpokla--
dá sa len, že v systéme vedeckého poznani a existu-
je určitá trieda tvrdení, ktorá je spojená s pozoro-
vaním a experimentom a ktorá býva nazývaná em-
pirickou úrovňou poznania. Ostatné tvrdenia sa za-
hrnujú do teoretických poznatkov. Enormné tempo
vedeckého pokroku, charakteristické pre technic-
ké vedY,ktoré slúžia predovšetkým výrobnej praxi,
si vyžaduje riešif aj praktické aj zložité teoretic-
ké otázky. To znamená, že ak v konkrétnom prípa-
de rešpektujeme existujúCu matematizáciu vied, ak
problematika budovania geodetických sieti povinne
opúšta platformu intuitívnych a nie vo všetkých
prípadoch teoreticky dostatočne zdovodnených po-
stoj ov, tak potom zákonite nastupuje cestu rozvo-
ja poznačeného jednotou teoretických a lempiric-
kých postupov. V porovnaní s metódami z obdo-
bia "predmatematizácie" sa vyžaduje vo všeobec-
nosti zdoraznit význam teoretickej strá1nky rozvoja
sietí. Táto požiadavka nie je špecificky geodetická.
Vztahuje sa na technické vedy vobec. Podla [;1.]
"treba klást vačší doraz na význam teoreticky
orientovaného rozvoja najma vedecko-poznáva-
cích procedúr v technicko-vedných odboroch".

Prípadná námietka, že geodetické polohové sie-
te sú zvačša dobudované, by neobstála ani z prak-
tického hladiska. Zákony morálneho a fyzického
opotrebovania sa vzťahujú i na tieto druhy "výrob-
kov". V prípade obnovy, rekonštrukcie, resp. mo-
dernizácie sietí sa uplatnia i ďalšie významné as-
pekty, t. j. zVýšenie presnosti a faktor racionali-
zácie, zahrnujúci všetky stránky ekonomiky prác.

Metodické usmerňovanie budovania geodetic-
kých sietí z celosvetového hladiska sekciami a
štúdijnými skupinami IAG fMedzinárodná geodetic-
ká asociácia) dáva tušit správny smer a tenden-
cie celkového rozvoja tejto špeciálnej oblasti geo-
dézie. Zásadné prvky pokroku, diktované troma
hlavnými faktormi (meracia technika, matemati-
ka, výpočtová technika, pozri [3], sa v rozvoji ge-
odetických sieti uplatňujú v plnej miere. Docielil
sa primeraný a žiadúci predstih teoreticko-mate-
matických formulácií najma v oblasti plánovania
a optimalizácie a matematickoštatistickej analýzy
pred technickou praxou. V niektorých prvkoch

moderného matematického ponímanla problému
(teórie hier, teória náhodných prechádzok aL) vý-
sledky najnovšieho teoretického výskumu predbež-
ne postrádajú praktické overenie.

Logický sled pojmov "veda-technika-výroba-po-
uiitie" nemože byť - vzhladom na časovú nároč-
nosť - v súčasnosti uzavretý pre tú oblasť, ktorá
sa nedávno začala rozvíjať po vedecko-teoretic-
kej stránke. To je jeden z dovodov, prečo vedecká,
teoretická stránka problému budovania sietí v sú-
časnej dobe disponuje už vačším množstvom po-
znatkov, než využíva technická prax. Popri tom sa
v celosvetovom meradle prejavuje situácia čiastoč-
nej "prematematizácie" problémov, vyplývajúca
hlavne z možnosti pomerne bezproblémového pre-
brania a aplikácie výdobytkov matematiky. Napro-
ti tomu zaostáva rozvoj technických prvkov tvor-
by sietí, ako sú stabilizácia a ochrana bod ov a ich
signalizácia.

Konkrétne problémy rozvoj a sietí, povačšine len
naznačené a obsahove neúplné, obsahuje [3].
Z nich nie všetky zaujímajú rovnaké miesto v po-
radí doležitosti. Z hladiska účelu, ktorému geode-
tické polohové siete slúžia, za najvýznamnejšiu
možno považovat snahu o vybudovanie celosveto-
vej jednotnej geodetickej siete. V tejto sfére činnos-
ti sa .plne uplatnia zásady jednoty teórie a praxe
a súčasne sa tu vytvoria predpoklady a možnosti
vedeckého a racionálneho spoločného postupu
z celosvetového hladiska.

Týchto niekolko myšlienok súvisiacich s rozvo-
jom geodézie a kartografie a osobitne geodetických
sieti si nerobí nároky na systematickú a úplnú ana-
lýzu problému. V dialektickej jednote logiky ve-
dy, technickej praxe a filozofického nazerania na
súčasný stav a perspektívny vývoj sme chceli len
poukázať na potreby vedeckého bádania v tejto ob-
lasti. Ůalšia systematická práca na riešení vedec-
kých, technických a technologických úloh pri tvor-
be geodetických sietí je nutnou súčasťou rozvoja
geodézie a kartograf1e vcelku a može priniesť cen-
né výsledky pre teoriu i pre praktické potreby
nášho národného hospodárstva i medzinárodných
záujmov.

[I] HAJEK, K.: Filozofia vo vedecko-technickej tvorbe.
Obzor, Bratislava 1971.

[2] ČIŽEK, F.: Teorie a empirie. Nakladatelství Svoboda,
Praha 1974.

[3] KUKUČA, J.: Súčasné problémy budovania geodetic-
kých sietí. GaKO, 1976/7.
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Katedra banského meračstva a geofyziky VŠT Košice

podmienenosť, závislosť ktorá sa prejaví vo forme
ich fyzikálnej korelovanosti.

Táto korelovanosť, keďže sa týka lineárnych mo-
delov a systémov, charakterizuje sa ukazovatefmi line-
árnej korelácie, predovšetkým pomocou kovariancie
[7]

Do posledného obdobia sa vo vačšine pojednaní a te-
órii chýb ako aj v praxi vedome predpokladalo, že pri
spracovaní výsledkov meraní sa pracuje, resp. má pra-
covať, s rýdzo náhodnými chybami. Teda pri gnozeo-
logickej interpretácii výsledkov sa vychádzalo zo sta-
noviska, že výsledky opakovaných meraní veličín pri
realizácii či už neriadeného alebo aj riadeného merač-
ského procesu (usporiadanie podfa denného obdobia,
iných okolností, atď.) budú vzájomne nezávislé. Napr.
výsledky Xi, Xi+! získané v časových okamihoch ti, ti+1

nebudú ovplyvnené niektorými spoločnými rušivými
faktormi a výsledky (i "susedné") budú vzájomne ne-
závislé. V nad vaznosti na tento východiskový, gnozeo-
logický postulát o uvedených vlastnostiach výsledkov
sa v podstate budoval a používal aj príslušný matema-
tický aparát ich spracovania.

V zmysle dialektického materializmu však v plnom
súlade s objektívnou realitou a skúsenosťami v našom
materiálnom svete, medzi dvomi, akokofvek odlišnými,
touto svojou odlišnosťou sebe viac vzdialenými objek-
tami, javmi, procesmi možno nájsť vždy nekonečný
rad spojovacích článkov determinujúcich ich súvislosť,
vzájomné posobenie a podmienenosť rozneho druhu
a intenzity. Je evidentné, že takúto súvislosť, vzájom-
nú podmienenosť tým skor možno nájsť medzi takými
dvomi blízkymi javmi ako sú dve za sebou, prípadne
i s vačším časovým odstupom následujúce pozorova-
nia. Teoretické analýzy i empirická skúsenosť v dia-
lektickej jednote potvrdzujú, že vzájomná podmiene-
nosť, súvislosť medzi výsledkami merania skutočne
objektívne jestvuje a prejavuje sa formou vzájomnej
závislosti, vyjadrenej korelovanosťou príslušných hod-
not. Táto vzájomná závislosť výsledkov z meračského
procesu je vyvolaná niektorými osobitnými faktormi,
vplyvmi a tendenciami učinkujúcimi na všetky vý-
sledky merania, t. j. takými zložkami mimoobjekto-
vých determinánt merania [6], ktorých zmeny, po-
hyb v časovom intervale realizácie meračského proce-
su je rovnakého stochastického tendenčného zmyslu,
ktoré rovnakým zmyslom ovplyvňujú celú skupinu
meraní prevádzaných za týchto podmienok, t. j. za
účinkovania týchto šumov s pre-
menlivými, ale trendovými účinka-
mi na výsledky meraní.

Objektívne v súlade s princí-
pom všeobecnej súvislosti, vzájom-
nej podmienenosti a posobenia ja-
voy a objektov, existujú aj v oblasti
merania niektoré faktory a okolnosti,
ktoré rovnakou, pravidelnou prí-
padne i roznou mierou ale rovna-
kou, resp. opakujúcou sa tendenciou,
rovnakým zmyslom ovplyvňujú jed-
notlivé výsledky a tým vyvolávajú
ich určitú vzájomnúgenetickú vazbu,

cov (XIX2) = E{((xI - E (Xl)) (X2 - E (x2))) (I)

korelačného koeficientu

COV(XIX2)

E(xl) E(x2)

kde E(xl), E(x2) sú příslušné stredné hodnoty, resp.
odpovedajúcich (zmiešaných) kofaktorov

D(xl), D(x2) predstavujú disperzie meraných veličín,
DO(xl), DO(x2) jednotkové disperzie, t. j. disperzie jed-
notkových vefkostí meraných vcličín. Na určenie (4)
obvykle použijeme vzťah

rl''''i = ± 1/ j~l Lli(t)idi(t)i

~ n
(j = 1,2, ... mj, i = 1,2, ... n) (5)

predstavuje základnú apriórnu (event. aposteriórnu)
strednú chybu meranej veličiny X t. j. náhodnej funk-
cie x(t) (v fubovolnom reze i), pričom j je počet reali-
zácií funkcie X(t) v čase, i je počet rezov a teda L1dt)i
sú skutočné chyby merania (v reze i). Analogické platí
aj pre m"'Oi s tým rozdielom, že v tomto prípade pojde
o jednotkovú hodnotu meranej veličiny resp. vhodným

D.t_lnanty

""'nl.
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sposobom sa volí mg = m~Oi ako variančný faktor.
Korelačné vzťahy medzi veličinami možeme po-

sudzovať z roznych hradísk.
Pri zohrarlnení hradiska povodu, príčin; vzniku

korelačných vzťahov, mMe isť o (obr. I):

a) koreláciufyzikálnu, ktorá vzniká, keď na vý-
stupe meračského procesu existujú závislostné
vzťahy medzi meranými veličinami,

b) koreláciu matematickú, ktorá qastáva medzi
počítanými ale fyzikálne nekorelpvanými veli-
činami, t. j. na výstupe spracovaterského pro-
cesu,

c) koreláciu fyzikálne-matematickú, ktorá vzniká
medzi počítanými veličinami na výstupe spra-
covaterského procesu avšak fyzikálne korelo-
vanými (na vstupe spracovatelského proce,Su).

Ďalej pri posudzovaní korelačných vzťahov z hra-
diska druhov veličín, resp. príslušných súborov hodnot
a výsledkov, može isť o:

a) autokoreláciu, t. j. o korelačné vzťahy medzi
hodnotami tej istej veličiny,

b) interkoreláciu (krížovú koreláciu), t. j. o kore-
lačné vzťahy medzi výsledkami roznych veličín
(toho istého alebo aj iného druhu).

Napokon z hradiska sp6sobu získania, vyšetrenia
charakteristík závislostných, resp. korelačných vzťa-
hov može isť o:

a) apriórnu koreláciu, keď závislostné charakte-
ristiky určujeme v podstate na báze známych
funkčných vzťahov aproximujúcich stochas-
tický, korelovanosť vyvolávajúci trend medzi
veličinami, resp. hodnotami, medzi ktorými ko-
reláciu vyšetrujeme,

b) aposteriórnu koreláciu, keď závislostné charak-
teristiky určujeme empirickou cestou, po vy-
konaní meraní, z nameraných hodnot, resp. ve-
ličín podra príslušných postupov.

V ďalšom budeme analyzovať závislostné vzťahy
medzi hodnotami len z hradiska ich genézy, a to tiež
len pokiar sa týka ich fyzikálnej korelácie.

Budeme uvažovať namerané hodnoty tej istej veličiny,
t. j. budeme analyzovať vznik fyzikálnej autokorelácie.

Predpokladajme, žemáme k dis-
pozícii množinu výsledkov {x} z me-
rania veličiny X v časovom inter-
vale T, presnejšie, na výstupe spraco-
vaterského procesu, t. j. po prechode
komplexom fyzikálnych a digitál-
nych filtrov trendového šumu [6].
Uvedený komplexný filter (obr. 1)
sa realizuje pred, v priebehu alebo
po meračskom (spracovaterskom)
procese (eliminácia trendových sy-
stematických vplyvov justážou,
rektifikáciou meračského zariadenia;
úpravou, usporiadaním,vorbou meto-

diky meraní; numerickými korekciami namera-
ných hodnot).

Hodnoty {x} usporiadané časove možeme poníInať
ako realizáciu stacionárneho stochastického (merač-
ského) procesu X(t), t. j. ako náhodnú funkciu času
a zo štrukturálne-genetického hradiska kvantitatívne
neznámy dynamický fyzikálny systém matematickým
modelom (obr. 2)

x(t)1' = x; + 8 + 8p(t) + n(t) = XI' + 8p(t) + n(t) =
= XI' + LI(t) (6)

x(t)1' realizácia X(t) meračskou metódou ft
xl' skutočnú hodnotu meranej veličiny metódou ft, t. j.

referenčnú hodnotu na príslušnej úrovni citlivosti
meračského prfstroja [6], t. j. tzv. užitočný (úžit-
kový, vlastný) signál merania, prirodzene kon-
štantný v celom priebehu T

xI' odhad signálu, získaný na výstupe spracovaterského
procesu (vyrovnaná hodnota meranej veličiny)

8 = xl' - xl' remanentnú (po prechode filtrom trendo-
. vého šumu) trendovú zložku permanent-

ného priebehu a stálej veTkostiv intervale
T. Táto hodnota vyvoláva konštantnú
časť v celkovom šumeLl(t), sposobujetzv.
posun ("bias") vlastného signálu a mo-
žeme ju bez ohradu na genézu jej zložiek
označiť ako systematickú chybu stáleho
charakteru v realizácii x(t) za interval T,

LI(t) celkovú skutočnúchybu meranej veličiny
v časovom intervale T, t. j. celkový šum
náhDdrtej funkcie X(t) v jej realizácii x(t)

8p(t) menlivú alepritom trendovú zložku celko-
vého šumu LI(t), ktorá má rozny charakter
a účinok v LI (t) podra polohy rezu v časo-
vom intervale T, resp. podra polohy a ver-
kosti čiastkových časových úsekov LIT e
e T, v ktorých Ba prejavujú určité cha-
rakteristické, trendové stavy šumu LI(t)

n(t) náhodný šum, t. j. náhodnú zložku celko-
vého šumu LI (t) stochastického meračské-
ho procesu, resp. celkovej skutočnej chy-
by meranej veličiny ako funkcie .času,
ktorým je "obalená" zložka 8p(t)

Celkový šum LI(t) pozostáva teda z 3 zložieks roz-
dielnymi účinkami na vlastnýsignál a k ich charakteru
treba uviesť nasledovné.
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Stála zvyšková trendová zložka rovnakého vplyvu
(zmyslu i verkosti) 8 sa skladá z dvoch druhov subkom-
ponentov: zo zložky, ktorej vznik vyvoláva samotná
náhodnosť priebehu x(t) a znej plynúci odhad i", vzhra-
dom k x'" (predstava modelu, akoby sa filtrom trendo-
vých zložiek tieto zložky absolútne eliminovali zo
skladby signálu x(t)) a zo skupiny zložiek, ktoré posobia
na signál x(t) vo svojom algebraickom súčte stálou
verkosťou a znamienkom a ktorých príčina (vznik) spo-
číva v tom, že filter trendových šumov "prepustil"
niektoré ich zvýšky a neznáme zložky. Justážou sa
totiž neodstránia úplne a dokonale napr. poruchy v geo-
metrických podmienkách osí prístroja, resp. iných
predpísaných vlastností. Korekciami sa tiež neodstrá-
nia úplne systematické posobenia roznych faktorov
mimoobjektových determinánt pričom mnoho razy
analytické vzťahy korekcií sú len aproximujúcimi
vzťahmi, ktorými ako viac-menej ade!{vátnymi mate-
matickými modelami popisujeme s istým stupňom pri-
bližnosti neznámy fyzikálny stav dynamického alebo
statického fenoménu v meračskomprocese. K tomu
pristupuje okolnosť, že v urči tom meračskom procese,
najma s novými prístrojmi a technológiami, na štruk-
túre 8 sa podierajú zložky aj neznáme, zatiar nepozna-
né, resp. nepredvídané, kt6ré sú vyvolané roznymi,
i známymi faktormi mimoobjektových determinánt,
ale neznámych účinkov na výsledky merania, zjedno-
dušené pojatie fyzikálne-matematických základov me-
račského procesu a pod.

Čo sa týka premenlivej trendovej šumovej zložky
8p(t) treba vidieť, že charakter tohoto šumu možno
vzťahovat výlučne k určitým časovým intervalom LIT
roznych dIžok, v ktorých zložka 8p(t) odhliadnúc od
náhodných "výkyvov" (zložka h(t)) má čo do zmyslu
rovnaký ale stochastický trend (napr. hladinový, stú-
pajúci, cyklický, atď.). Teda charakter účinkovpremen-
livého trendového šumu, resp. systematickej chyby je
funkciou okamihu pozorovania, v skutočnosti časového
úseku LIT v intervale T, čo vedie k určitej relativite
posudzovania účinkov 8p(t). V dlhšom časovom úseku
sa prejaví jedným charakterom účinkov, ktorý pri roz-
delení úseku na menšie časti sa v týchto menších čas-
tiach tiežmože zmeniť na iné charaktery účinkov.

Náhodná zložka n(t) celkového šumu (t) má rýdze
náhodný charakter, t. j. v jednotlivých následných
časových okamihoch intervalu T verkosť a znamíenko
(zmysel) náhodného šumu sa riadi v istých medziach
rubovorne, nepravidelne, netrendovým charakterom,
t. j. náhodne, podra príslušných zákonov teórie pravde-
podobnosti.

Z týchto troch, účinkove odlišne posobiacich kom-
ponentov v celkovom šume LI(t), t. j. v skutočných
chybách Lli(t) jednotlivých nameraných hodnot (rezoch
ti)' práve zložka 8p(t) vyvoláva ich závislosť, (auto)ko-
relovanosť.
. Vyšetrime hodnotu autokovariancie medzi dvomi
susednými rezmi nad X(t) v časoch ti a ti+l' Platí [7]*)

cov x(ti), x(ti+1) = E{[x(ti) - E(x(ti))J. [x(ti+1)-

- E(x(ti+1))]} (8)

*) index ft kvóli. jednoduchšiemu oznaěeniu nebudeme
uvádzať pri x(t)

a po dosadení za signály x(ti), X(ti+l) v zmysle (7) máme

cov{x(ti), x(ti+1)} = E{[x", + 8 +8p(ti) + n(ti) -

- E{x", + 8 + 8p(ti) + n(ti)] [x", + 8 + 8p(ti+1) +

+ n(ti+1) - E{x. + 8 + 8p(ti+1) +n(ti+l)}]}

Po zohradnení viet o číselných charakteristikách ná-
hodných premenných [7] a úprave dostávame

cov{x(ti), x(t+1)} = E{8p(ti). 8p(ti+1)} *- 0, (9)

teda autokovariancia dvoch susedných rezov je nenu-
lová, t. j. medzi rubovornými dvomi rezmi (namera-
nými hodnotami) existuje fyzikálna autokovariancia,
resp. odpovedajúca autokorelácia, rovnajúca sa stred-
nej hodnote súčinu práve premenlivých trendových
(šumových) zložiek.

Okolnosť, že práve zložka šumu 8p(t) vyvoláva
vzájomnú závislosť, korelovanosť dvoch razov nad
X(t), resp. nameraných hodnot vyplýva aj z formálne-
logického rozboru tohoto fenoménu. Rozne faktory
niimoobjektových determinánt sú společným zdrojom,
príčinou, povodcom vzniku šumovej zložky 8p(t). [6],
ktorá na dva susedné rezy posobí len málo odlišnou
mierou, hodnotou, na vzdialenejšie rezy už diferenco-
vanejšie, ale vždy v určitom rozsahu T, resp. Lil' tren-
dom rovnakého zmyslu. Teda rezy, výsledky merania
v jednotlivých realizáciach meračského (stochastické-
ho) ,procesu nie sú vo všeobecnosti nezávislé, naopak,
nutne, ako objektívna skutočnosť sa musí prejaviť ich
vzájomná závislosť rozneho stupňa a sily. Tieto účinky
sú imanentné, každému meračskému procesu (súboru)
i po tom, keď filtrom trendového šumu v maximálne
možnej miere eliminujeme z celkového šumu jeho kon-
štantnú zložku 8.

Uvedený rozbor poskytuje aj objektívny pohrad
na vzťahy medzi systematickou chybou a koreláciou,
o čom boli v poslednom období často vyslovované
rozne názory [1], [2], [3], [4], [5].

Z dialektického pohradu, rozboru tejtoproblema-
tiky možeme teda pri realizácii každého X(t) objektívne
očakávať, že v každom výsledku merania vystúpi:

a) trendoyý šum stáleho charakteru (konštantnej
. hladiny), t. j. rovnakej verkostia znamienka,

ktorý predstavuje additívny lineámy model
roznych, stálych vplyvov mimoobjektových
determinánt, charakterizujúcich fyzikálne feno-
mény majúcich vplyv na výsledok merania
(teda nielen "statických", "stabilných" feno-
ménov, ktoré v zmysle dialektiky sú tiež v néu-
stálom i keď nepatrnom pohybe, menia sa, a sú
tedy v podstate dynamickými javmi). Tento
šum možno nazvať súhrnnou systematickou
chybou merania, ktorá sa v korelačných cha-
rakteristikách procesu X(t) nemože prejaviť [7]
a jej vyšetrenie (posobenie, kvantitatívny od-
had) v X(t), resp. v súbore výsledkov meraní
vyžaduje použitie vhodných štatistických me-
tód [5],

b) trendový šum prenienlivého charakteru, nezná-
mej verkosti a priebehu v čase, ktorý je charak-
teristický tiež pre každý fyzikálny fenomén
mimoobjektových determinánt meračského pro-
cesu. Tieto kauzálne javy tvoriace lineámy
systém, v súhmnom posobení vyvolávajú v kaž,-
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dom meračskom výsledku taký účinok a vplyv,
že príslušné hodnoty sa stávajú vzájomne zá-
vislé, korelované, v každom výsledku (skupine
výsledkov) pasobia v dasledku tých istých prí-
čin málo odlišnou hodnotou. Vznikajú v pod-
state tým, že určitý dynamický fyzikálny jav
vo svojom "pohybe", v priebehu svojich zmien
nie je možné v každom okamihu popísať (vy-
jadriť) dokonalým matematickým modelom.
Mažeme použiť len akýsi štandardný, vztažný,
referenčný statický model a odehýlky medzi
týmto "stabilným" v čase LIT matematickým
a v každom okamihu sa meniacim fyzikálnym
modelom príslušného javu vedú k premenlivým
trendovým šumom. Premenlivý (v čase) tren-
dový šum mažeme vyjadriť len charakteristi-
kami závislostných vzťahov (I), (2), resp. (3).

2. Fyzikálna interkorelácia

ČO sa týka fyzikálnej interkorelácie, t. j. vzaJom-
nej závislosti medzi hodnotami merania veličín toho
istého druhu (napr. dvoch držok, uhlov, atd.) prípadne
aj razneho druhu (napr. uhla a držky), platí vo všeobec-
nosti aj tu u každej veličiny štrukturálny model signálu
(6). V danom prípade prirodzene vznik fyzikálnej inter-
korelácie generuje podobnosť priebehu šumových zlo-
žiek sp(th, SP(t)2 v jednej a druhej náhodnej funkcii.
Zrejme táto podobnosť bude vyvolaná spoločnými fak-
tormi, javmi, okolnosťami, ktoré posobia na merané
veličiny pravda raznou mierou, ale ktoré v mimoobjek-
tových determinantoch meračských procesov ako jed-
nej tak i druhej veličiny sú rovnakého druhu a zmyslu,

resp. aj totožné (pasobiace ale roznym podielom, mie-
rou).

Záverom možno teda jednoznačne konštatovať, že ko-
relovanosť meračských výsledkov tej istej veličiny
alebo aj rozdielnych veličín je objektívnou skutočnos-
ťou. Pravda, i ked výsledky meraní sú vzájomne zá-
vislé, je iná otázka, od akého stupňa, sily tejto závis-
losti, od akej tesnosti korelačnej závislosti pri spraco-
vaní výsledkov majú či mažu sa uvaž ovať a zohradňo-
vať, resp. od akého stupňa závislosti tieto vzťahy mož-
no považovať za zanedbaterné.
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Lektoroval:
ln,. Vladimír Radouch, CSc., ČVUT Praha

Speciální aplikace geodetických a foto-
grammetrických metod ve výstavbě

1. Inženýrská geodézie a fotogrammetrie v ČSSR
v období 5. pětiletky

V období 5. pětiletky se pracovníci geodetické
služby ČSSR zúčastnili projektování i realizace
mnoha investičních celků zásadního významu pro
národní hospodářství. V oboru pozemních staveb
šlo především o geodetické zabezpečení výstavby
nových sídlišť s použitím moderních vytyčova-
cích metod a číselných metod k zaměření skuteč-
ného stavu dohotovených objektů a podzemních in-
zenýrských sítí. Důsledné použití jednotného sou-
řadnicového a výškového systému umožnilo pro-
storovou koordinaci projektU pozemních, podzem-
nich tnadzemních objektů i první úspěšné aplikace
-autoinatizovan~ch postupu projektováni na počí-

Ing. Jil'í Šíma, CSc.,
Výzkumný ústav ,eodetický. topografický

a kartografický v Praze

tačích. Z mnoha případů lze jmenovat např. vý-
stavbu Severního Města v Praze pro 100000 oby-
vatel.
V oboru dopravních staveb byly dohotoveny ma-

pové podklady v měřítku 1: 1000 pro projekty té-
měř všech úseků čs. dálniční sítě (celkem 1900 km),
převážně s použitím letecké fotogrammetrie. Byly
postaveny a dány do provozu další úseky dálnice
v okolí Prahy, Brna a Bratislavy za aktivní spolu-
práce geodetů při budování přesných polohových
a výškových základů podél trasy při jejím vytyče-
ní i při mapové dokumentaci dokončeného díla. Pro
automatizaci projektování liniových dopravních
staveb byl vypracován systém digitálního modelo-
váni terenní plochy s řadou aplikačních programů
např. pro interpolaci výšky libovolného bodu ne·
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bo automatické vyhotovení podélných a příčných
profilů libovolné varianty trasy.

Největší investicí minulé 5. pětiletky v hlavním
městě Praze byla výstavba metra. Ve složitých to-
pografických podmínkách stavby bylo nutno vyvi-
nout řadu nových geodetických i fotogrammetric-
kých postupů k zabezpečení výstavby i provozu
metra, které jsou podrobněji popsány v další části
referátu. Od 9. 5. 1974 je v provozu linka C o délce
7 km, další linka A o délce 6 km bude uvedena do
provozu v r. 1978. Z dopravních objektů, vybudo-
vaných ve sledovaném období, jsou nejvýznamněj-
ší stavba mostu Klementa Gottwalda v Praze
a stavba mostu přes Dunaj v Bratislavě, jejichž uni-
kátní koncepce rovněž vyvolala potřebu vývoje
speciálních měřických postupů a intenzívní spolu-
práci geodetů při vytyčování, kontrole montáže
a zatěžovacích zkouškách.

V oblasti energetiky bylo během 5. pětiletky
v ČSSR vybudováno několik mohutných tepelných
elektráren (Tušimice, Mělník, Počerady) a také
1. čs. atomová elektrárna v ]aslovských Bohuni-
cích. Zde byla vysoce oceněna pomoc geodetů při
montáži nádoby reaktoru a při vytyčení a kontrole
montáže automatického zavážecího stroje s toleran-
cí 1 mm na vzdálenost 20 metrů. Významnou inves-
ticí byl tranzitní plynovod napříč celým územím
ČSSR v délce cca 1200 km od hranic SSSR s od-
bočkami do Rakouska, NSR a NDR. Geodeti, zúčast-
nění na jeho výstavbě, využívají nyní získané bo-
haté zkušenosti na stavbě mezinárodního plynovodu
Družba v oblasti Orenburgu v SSSR.

S výstavbou energetických kapacit a zařízení
úzce souvisí i těžba uhlí. K jejímu zvýšení došlo
zejména v důsledku otevření nových povrchových
velkolomů v Severočeském hnědouhelném revíru.
K periodickým kontrolám odtěžené zeminy z nad-
ložních vrstev se zde masově používá pozemní fo-
togrammetrie a samočinné počítače, na jednom lo-
mu také letecká fotogrammetrie. Fotogrammetric-
ké číselné metody se zpracováním dat na počítačích
se již běžně používají ke sledování zásob pevných
paliv a sypkých surovin v chemických závodech
a tepelných elektrárnách.

V oblasti velkých průmyslových investic byla
zvláště významná pomoc geodetů při vyhotovení
mapových a číselných podkladů (digitálních základ-
ních map závodu) pro výstavbu petrochemického
kombinátu v Záluží u Mostu a pro rozšíření závo-
dů Tatra v Kopřivnici. V posledním případě byla di-
gitální účelová mapa v měřítku 1 : 500 závodu a je-
ho okolí vyhotovena metodou číselné letecké foto-
grammetrie. Náročné vytyč ovací a kontrolní měřic-
ké práce byly vykonány při montáži papírenských
strojů v nově budovaných závodech ve Štětí a Štú-
rovu.

V oblasti vodních staveb byl kromě řady zem-
ních hrází pro jímání pitné a užitkové vody dokon-
čen přívod pitné vody pro Prahu z povodí řeky Ze-
livky štolou o délce 52 km. Kromě vybudování po-
lohových a výškových sítí podél stavby a jejího vy-
tyčování je hodno zvláštní pozornosti vyhotovení
cca 20000 příčných profilů vyrubané štoly foto-
grammetrickou metodou světelných řezů pro kon-
trolu výlomu a kubatury betonářských prací.

V oblasti spojové techniky je třeba uvést účast
geodetů na výstavbě televizního areálu Kavčí hory
v Praze, televizních vysílačů v Bratislavě, na Buko-
vé hoře a zejména na ]eštědu, kde jde o objekt s ne-
obvyklým architektonickým i stavebním řešením.
Při kontrole tvaru rozměrných radarových antén,

vyráběných ze sklolaminátů v ČSSR i pro ostatní
státy RVHP, se používá blízká fotogrammetrie (čí-
selné vyhodnocení konvergentních snímků na ste-
reoplanigrafu) .

Ve stále větším rozsahu jsou používány geode-
tické i fotogrammetrické metody ke sledování pro-
storového přetvoření terénu, konstrukcí, strojů a je-
jich částí i funkčních modelů při experimentálních
výzkumech. V ČSSR byly ve sledovaném období vy-
vinuty dva originální systémy analytického vyhod-
nocení pozemních snímků, které podstatně rozšiřu-
jí dosavadní možnosti pOUŽití fotogrammetrie
v atypických podmínkách při dosažení dvoj- až
trojnásobně vyšší přesnosti, než jaká je dosahova-
ná při obvyklém vyhodnocení snímků na analogo-
vých přístrojích.

V závěru tohoto přehledu je třeba se zmínit
o účasti čs. geodetů a fotogrammetrů na evidenci,
obnově a ochraně národních kulturních památek.
V roce 1975 byly vydány nové směrnice pro zamě-
řování památkových objektů, které již zahrnují
rozsáhlé využití blízké fotogrammetrie při zamě-
řování kleneb, hloubkově členitých pohledů i ře-
zů. Unikátním dílem světového významu v oblasti
památkové péče bylo přestěhování gotického
chrámu v Mostě na vzdálenost 800 metrů, realizo-
vané za aktivní spolupráce geodetů při vytyčování
transportní dráhy a při automatickém sledování
a vyrovnávání výškových změn během přesunu.

Souhrnně lze říci, že rozvoj inženýrské geodé-
zie a fotogrammetrie v ČSSR v období 5. pětiletky
se projevil v rozšíření slušeb všem oborům národ-
ního hospodářství. Významný ekonomický efekt se
projevil zejména u uživatelů prodloužením bezpo-
ruchového chodu strojních zařízení, v urychlení
a zpřesnění montáže strojů, konstrukcí a staveb, ve
zvýšení bezpečnosti a provozní spolehlivosti, ve
zlevnění kontrolních prací a v možnosti prostoro-
vé koordinace a využití automatizace v projekto-
vých pracích.

2. Současný stav vědeckotechnického rozvoje v in-
ženýrské geodézii a fotogrammetrii v CSSR

Základní úkoly programu mezinárodní vědecko-
technické spolupráce geodetických služeb socialis-
tických států na léta 1976-80 byly definovány na
konzultativní poradě představitelů GSSS v Moskvě
v roce 1975. Ukazuje se, že v oboru inženýrské
geodézie a fotogrammetrie v ČSSR jsou některé
plánované úkoly již v pokročilém stádiu řešení
a jejich dílčí Výsledky mohou přispět k přesnější
orientaci společného výzkumu, případně i k zame-
zení nežádoucí duplicity.

2,1. Geodetické a fotogrammetrické zabezpečení
výstavby panelových domů

Vytyčování a kontrola staveb z prefabrikova-
ný-ch dílců jsou v současné době nejčastějšími a nej-
rozsáhlejšími pracemi v oboru inženýrské geodézie.
Proto je v ČSSR věnována velká pozornost řeše-
ní aktuálních teoretických problémů geodézie ve
stavebnictví, mezi něž patří zejména studium vzta-
hů mezi přesností vytyčení a přesností montáže a
.návrh zásad plánování potřebné přesnosti kon-
trolních měření montovaných staveb.

Ukazuje se, že při stanovení přesnosti vytyčení
montovaných staveb je vždy nutno vycházet z po-
žadované přesnosti realizace montáže, nikoliv
z dosažitelné přesnosti používaných metod a pří-
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strojů. Výsledná stavební odchylka musí být pře-
vážně výslednicí nepřesností stavebních pracl a
hodnota vytyč ovací odchylky o 1/2 řádu nižší. vý-
zkumy bylo zjištěno, že optimální poměr mezi vy-
tyč ovací a stavební odchylkou je Uv = 0,43 us'
Pouze při realizaci strojírenských konstrukcí, kde
je rozměrová přesnost dílů velká (na úrovni přes-
nosti vytyčení), je Uv = 0,7 us' Výsledky těchto
teoretických prací byly promítnuty do nových čs.
státních norem Č 73 0420, 73 0421, 73 0422 a do
nových směrnic pro navrhování panelových bu-
dov z hlediska geometrických parametrů, které
nahradí všechny dosavadní platné normy pro pa-
nelové domy.

Pokud jde o plánování přesnosti kontrolních
měření stavebních konstrukcí, bylo dosud požado-
váno, aby střední chyba kontrolního měření byla
1/30 tolerance stavby, tj. aby přesnost kontrol-
ního měření byla 5X větší než přesnost montáže
konstrukce. Tento požadavek byl v praxi často ne-
dosažitelný a proto neplněn. Nově rozpracovaná
teorie přesnosti kontrolních měření umožňuje po-
soudit, zdali je v konkrétním případě přípustná
i nižší přesnost a jaké je riziko nesprávného hodno-
cení pro dodavatele i odběratele stavby. Výsledky
ověřovacích měření provedených v letech 1975-76
umožnily sestavení návrhů nových panelových kon-
strukčních soustav pro období současné 6. pětiletky.
Postupné vybavování specializovaných fotogram-
metrických pracovišť univerzálními měřickými
komorami DM)( 10/1318 Zeiss Jena umožní od ro-
ku 1977 provádět řadu kontrolních měření na fasá-
dách panelových budov pomocí analytické foto-
grammetrie s následným zpracováním dat na počí-
tači. Zatím byla fotogrammetrie úspěšně využita ke
kontrole šířky spár mezi panely a k posouzení ro-
vinnosti resp. svislosti fasád mnohopodlažních
panelových domů.

2,2. Digitální účelové mapy velkých měřítek a evi-
dence podzemních vedení pro plánování inves-
tiční výstavby

V období 1971-1974 byly v ČSSR vytvořeny
technologické předpoklady k vyhotovování digi-
tálních účelových map velkých měřítek, zejména
digitální technické mapy města v měřítku 1: 500
a digitální základní mapy závodu v měřítku 1 : 500.
Koncepce těchto map umožňuje:

výběr informací požadovaných uživatelem v di-
gitální formě a jejich úpravu do optimálního
tvaru pro příslušnou aplikaci;
použití těchto informací k řešení různých pro-
jektových úloh na počítačích (včetně výpočtu
vytyčovacích prvků);
možnost opětného převzetí informací o změně-
ném v.ebo novém stavu objektu do báze dat di-
gitální mapy, tj. její průběžnou údržbu.

Záznam informací se provádí především novým
měřením. a to číselnými geodetickými metodami,
výjimečně i číselným vyhodnocením leteckých
snímků. Lze také digitalizovat stávající účelové
mapy velkého měřítka, avšak přesnost informací
je pouze rovna grafické přesnosti použité mapy.
Převod dříve provedeného číselného zaměření do
digitální formy je značně náročný a vyžaduje vel-
kou soustředěnost.

Využití digitálních účelových map velkého mě-
řítka je výhodné v územích s vysokou frekvencí
užívání měřických informací, tj. ve velkých prů-

myslových závodech s častou investiční výstavbou
nebo přestavbou provozů a ve velkých městech
pro digitální evidenci podzemních vedení. V ob-
dobí 1971-75 byly v ČSSR vyhotoveny digitální zá-
kladní mapy závodu v několika velkých průmyslo-
vých závodech a digitální technická mapa města
1 : 500 zkušebně na několika mapových listech
v Praze a Bratislavě.

Souběžně s výzkumem problematiky digitálních
účelových map velkých měřítek byla věnována
značná pozornost vývoji technologie digitální evi-
dence podzemních vedení (potrubí, kabelů a kolek-
torů). Její potřeba se stala naléhavou, když v dů-
sledku nesystematické údržby a roztříštěnosti do-
kumentace došlo na mnoha místech při zemních
pracích k havariím, které měly za následek nejen
materiální škody, ale i ztráty na životech.

Nejvhodnějším podkladem pro digitální eviden-
ci podzemních vedení je digitální technická mapa
města nebo závodu. Evidenčními obvody jsou ná-
městí, ulice nebo jiné vhodně ohraničené územní
části. Identifikace jednotliVých vedení se provádí
číselnými indikátory. Stejným způsobem se dále
rozlišují druhy vedení (potrubí, kabely, kolektory)
a jejich charakteristika (vodovod, kanalizace aj ).,
resp. druhy zařízení na těchto vedeních, které se
v mapách znázorňují obvykle bodovými značkami.
Poloha lomových bodů vedení, změny nivelety ne-
bo průměru vedení a umístění zařízení na těchto
vedeních se vyjádřují pravoúhlými souřadnicemi
v jednotném geodetickém systému, ve kterém je
vyhotovena technická mapa města v příslušném mís-
tě. Výškové poměry jsou vyjádřeny absolutními
výškami nebo hloubkou uložení vedení pod te-
rénem. Do paměti samočinného počítače se ukláda-
jí nejen identifikátory a souřadnice, ale i údaje pro
automatizovanou kresbu os vedení a zařízení na
nich, jakož i technické informace alfanumerického
tvaru, týkající se správce vedení, rozměrů, mate-
riálu, media a jeho fyzikálních charakteristik, smě-
ru toku, přesnosti zaměření osy vedení a zaříze-
ní na něm a roku uvedení do provozu.

Technologie digitální evidence podzemních ve-
dení se skládá z měření a sběru informací, jejich
digitálního zpracování, sestavení registru podzem-
ních vedení v digitální formě, tisku žádaných vý-
stupních informací a z automatické kresby os ve-
dení a zařízení. Takto pojatá evidence umožňuje
systematickou údržbu pomocí počítače vymazáním
neplatného stavu a nahráním nového stavu objek-
tu. Pro realizaci této progresivní technologie byl
vypracován projekt zřízení dokumentačních středi-
sek při národních výborech ve městech, která budou
shromažďovat, zpracovávat a ukládat informace
o podzemních vedeních a poskytovat jejich správ-
cům podklady pro specializovanou dokumentaci.
V Praze bude digitální evidence podzemních vede-
ní součástí městského informačního systému.

2,3. Geodetické a fotogrammetrické zabezpečení
výstavby a provozu pražského metra

Metro je největší a technicky nejsložitější in-
vesticí v historii hlavního města Prahy. V období
od roku 1969 do roku 1974 byla vybudována trasa
C v délce 7 km, jejíž součástí je i přemostění nu-
selského údolí o délce 400 metrů. Při této akci bylo
maximálně využito sovětských zkušeností z výstav-
by metra v Moskvě i dalších městech. Přesto v dů-
sledku specifických topografických a geologických
podmínek v Praze bylo nutno vyřešit řadu nových
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problémů s nasazením nejmodernějších prostřed-
ků měřické a výpočetní techniky, jako jsou např.
elektronické a laserové dálkoměry, gyroteodolity,
měřické komory pro blízkou fotogrammetrii, auto-
matická souřadnicová registrační zařízení, stolní
automatické kalkulátory i výkonné počítače 3. ge-
nerace.

K dosažení vysoké přesnosti vytyčení směrů po-
stupu mechanizovaných i nemechanizovaných štítů
v traťových tunelech, stanicích, eskalátorových
tunelech a zejména při podchodu řeky Vltavy byl
na území Prahy vybudován lokální souřadnicový
systém "S-Praha", jehož základem je trigonomet-
rická síť o 17 bodech s délkami stran od 1,7 do
15,1 km [průměrně 8,3 kmJ. V této síti bylo změ-
řeno laserovým dálkoměrem 55 délek se střední
chybou vyrovnaných hodnot 1,2 mm/km
[1: 830000), což je pouze třetina projektem před-
pokládané střední chyby. Směry byly změřeny
v 6 skupinách se střední chybou 0,78" (1: 260000),
což také představuje velmi dobrou přesnost vzhle-
dem k obtížným topografickým a klimatickým pod-
mínkám pro observaci na území Prahy.

Základní vytyč ovací síť v podzemí má strany
o průměrné délce 80 m změřené se střední chy-
bou 1-2 mm, střední chyba vrcholových úhlů je
2". K vysoké kvalitě orientace této sítě přispívá
usměrnění každé čtvrté strany simultánním měře-
ním dvěma gyroteodolity.

Pozoruhodné je též masové využití blizké foto-
grammetrie v pražském metru k vyhotovení měřic-
kých podkladů pro projektovou dokumentaci, pro
přejímku dohotovených tras [kolaudaciJ a pro
kontrolu bezpečného provozu metra sledováním
průjezdnosti traťových tunelů, relativních i abso-
lutních deformací tunelového ostění a povrchových
objektů ohrožených poklesy půdy. Pro každých
10 metrů tunelové trasy je vyhotovena dvojice mě-
řických snímků dvěma univerzálními měřickými
komorami UMK 10/1318 Zeiss Jena, a to ihned
za erektorem, pak po prorážce tunelu za účelem
porovnání jeho skutečné prostorové polohy s pro-
jektem trasy, dále po pokládce kolejí pro účely ko-
laudace úseku uváděného do provozu a nakonec
periodicky nejméně jednou ročně pro kontrolu
bezpečné průjezdnosti tunelů.

V současné době se pořizuje více než 1000 tako-
vých stereo dvojic ročně a z nich se vyhodnocením
na analogových přístrojích typu Technokart Zeiss
Jena s automatickou registrací souřadnic definují
příčné profily každého prstence tunelového ostění,
tj. v intervalu po 1 metru trasy! Pouze kontrola
průjezdnosti za provozu metra se provádí v inter-
valu 5 metrů. Zpracování informací z měřických
snímků je plně automatizováno. Elektronický stol-
ní kalkulátor se souřadnicovým zapisovačem po-
skytuje v číslené i grafické formě důležité údaje
o vztahu tunelového ostění a technologického zaří-
zení metra k profilu vagonu metra zvětšenému
o možné vlivy nahodilých situací při jízdě.

Současně se sleduje vývoj deformací tunelové-
ho ostění, a to v místních souřadnicových sousta-
vách každého kontrolního prstence. Volí se u do-
končených tras v intervalu po 15 metrech; vyšší
přesnost sledování deformací a opakovatelnost
měření je zajištěna trvalou signalizací 7 bodů
v rovině každého kontrolního prstence. Tímto způ-
sobem bylo např. v roce 1975 sledováno 3000 bodů
na trase C ve dvou etapách, v kritických úsecích
trasy byla uskutečněna až čtyři měření za rok.

Pro zpřesnění projektové dokumentace na tra-
se A a kontrolní měření průjezdnosti na trase C
bylo v roce 1976 vyhodnoceno 7604 příčných profi-
lů tunelu, přičemž při pracích měřické čety v pod-
zemí bylo dosaženo v porovnání s dříve používa-
nou geodetickou metodou nejméně 70 % časových
úspor a 30% úspor vlastních nákladů.

3. Zaměření čs. výzkumných pracoviiť prl resení
vybraných úkolů v programu mezinárodní vě-
deckotechnické spolupráce GSSS v období
1976-1980

Výzkumná pracoviště geodetické služby ČSSR se
v nadcházejícím období aktivně zúčastní řešení vět-
šiny vybraných úkolů v oboru inženýrské geodézie
a fotogrammetrie. Konkrétní úkoly byly již včle-
něny do plánu rozvoje vědy a techniky pro 6. pěti-
letku. V návaznosti na dosavadní výsledky
a s ohledem na kapacitu a přístrojové vybavení
výzkumných pracovišť zaměří se tato pracoviště
zejména na:

vývoj nových vytyčovacích metod s použitím
elektronických dálkoměrů na velkoplošných
staveništích s použitím tzv. volného [přechod-
ného J stanoviska,
spolupráci při stanovení geometrických para-
metrů nových konstrukčních soustav tzv. kon-
taktní montáže panelových domů,
vytvoření směrnice o provádění kontrolních
měření montovaných staveb,
široké využití digitálních mapových podkladů
a digitální evidence podzemních sítí pro auto-
matizované projektování investiční výstavby,
další rozšíření systémů analytického fotogram-
metrického vyhodnocení pozemních snímků pro
velmi přesná měření rozměrů, skutečného tvaru'
a prostorových změn ve stavebnictví a strojíren-
ství.
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Tíhové redukce v nivelaci a přesnost
jejich výpočtu

Při výpočtu výšek v systému baltském - po vyrovnání
se k naměřeným hodnotám převýšení přidávají tíhové
redukce Oq (normální, podle Moloděnského). Používané
výpočetní vzorce byly odvozeny např. v [1] a jejich
význam je jasný odborné veřejnosti. Připomeneme zde
velmi stručně výpočetní postup, aby byl lépe pochopen
smysl a účel dále prováděných úvah.

Obecný výraz definující výšku bodu vychází z roz-
dílu geopotenciálních kót mezi základní (nulovou) hla-
dinovou plochou a plochou stejného systému procháze.
jící bodem na povrchu. Mezi dvěma blízkými hladino-
vými plochami platí

dW = -g.dh = konst,

když dW je přírůstek geopotenciálu,
g je tíhové zrychlení a
dh je vzdálenost obou hladinových ploch.

Při platnosti nezbytných matematických předpokladů
existence a spojitosti této funkce můžeme postupně
získat až velmi názorný tvar

1
HM = -----xI • f g dh ,

gm

kde HM je výška bodu M,u: je střední hodnota tíže na tížnici mezi bo-
dem M na povrchu a nulovou hladinovou
plochou a

g je proměnlivá hodnota tíže podél tížnice
nebo pořadu.

Dosadíme-li do tvaru (1) za střední hodnotu tíže
střední hodnotu normální tíže, kterou můžeme počítat
podle Helmertova nebo mezinárodního vzorce

Yo = 978,030. (1 + 0,005302. sin2tp - 0,000 007.
. sin22tp) Gal,

Yo = 978, 0490. (1 + 0.0052884. sin2tp - 0,0000059 .
. sin2tp) Gal,

získáme výchozí tvar pro výpočet normální výšky:

1 M
Hr; = -----xI • f g dh , (2)

Ym o

je normální výška bodu M, tj. výška nad
quasigeoidem, který je definován jako geo-
metrické místo pat tížnic o velikosti H q,

spuštěných z bodů na zemském povrchu.
Quasigeoid je nepravidelná, geoidu podobná,
nulová plocha systému normálních výšek,
je střední hodnota normální tíže na tížnici,
procházející bodem ]JI.

Pro praktický výpočet se tvar (2) dále upravuje,
aby bylo možno použít měřených převýšení a podkladů

Ing. František Beneš,
Geodetický ústav, n. p., Praha

dodaných gravimetrickým mapováním [1], [2], [5]:
N M

LlHMN = LlHMN _ Yo -Yo (HM + HN) +
q o 2y~'0 o

+ (g _yWN "HMN
N .LJ o ,

Ym
LlH:rN = LlH~N - 2. f3. sin 2tpťN .LltpMN. HťN +

+ 1 "'MN "HMN~ .LJg. .LJ o •
Ym

LlH:M je normální převýšení mezi body M a N,
LlH~N je nivelační (měřené) převýšení mezi body MN,
f3 je koeficient ze vzorce pro normální tíži (2f3 =

= 0,005302),
je střední zeměpisná šířka mezi body Ma N,
je rozdíl zeměpisných šířek bodů M a N,
je střední výška mezi body MN,
je střední hodnota normální tíže na tížnici, pro·
cházející bodem N,

LIg;MN je střední hodnota Fayovy anomálie pro body
MaN.

Do tvaru (3) byla dále zavedena střední hodnota tpťN =
= 49°23' pro celou ČSSR. Platí proto

LlH~N = LlH~N - 0,000 0254 .LltpMN. HťN +

+ 1 "'MN "HMN~ .LJg. .LJ o ,
Ym

LlHťN = LlH~N + O:rN,

O:rN = O~N + pMN . (4)

je normální redukce z tíže,
je ortometrická redukce, která byla používána
v ČSJNS před zavedením systému normálních
výšek a
je převodní člen mezi normální a ortometrickou
redukcí.

Všechny konstanty jsou voleny tak, aby po zavedení
LltpMN ve vteřinách, Y~ a Llg;MN v miligalech, HťN
a LlH~N v metrech, vyšla výsledná redukce z tíže OťN
v milimetrech.

Podle platné nivelační instrukce se výpočet nor-
málních tíhových redukcí provádí podle upravených
rovnic (4). Fayova anomálie, která se zde nazývá ano-
málie na volném vzduchu, byla nahrazena anomálií
Bouguerovou (bez topokorekce), protože její hodnoty
můžeme odsunovat z existujících gravimetrických
map, hlavně v hornatém území, s větší přesností. Platí
známý a používaný výpočetní tvar

OťN = -0,0000254.LltpMN.HťN +
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+~ (Llg~' + 0,1l2.H~VN).LlHttN. (5)
Yrn

Použijeme ještě postup, který navrhl Vykuti! [5], tj.
nahradíme y{!. konstantou pro celou republiku (CPrn =
= 49°30', Hs = 500 m) a budeme vyšetřovat, jak se
tato úprava projeví dále. Získáme tvar

C~!N = -0,0000254.LlcpMN.HťN + 0,001 02. (Llg;' +
+ 0,1l2.H~N).LlHg!N. (6)

Výpočetní postup uvedený v předchozí části byl odvo-
zen v citovaných pracích. Zde je uveden proto, abychom
snadno zjistili, kde a proč nahrazujeme přesné tvary

1
cpťM a -w- konstantami pro celou republiku a tím se

Yrn
dopouštíme jistých nepřesností. K těm se přidávají
ještě chyby nepřesných vstupních hodnot a oba vlivy
budeme dále vyšetřovat.

Abychom mohli získat konkrétní hodnoty, musíme
si stanovit jednotkové velikosti vstupních prvků (ma.
ximální pro nivelační oddíl v ŮSSR):

AcpMN= 31" (Představuje vzdálenost 1 km mezi
dvěma body v nivelačním pořadu ve
směru sever-jih)

HťN = 1000m
LlHttN = 50 m (Podle nivelační instrukce nemá být

převýšení jednoho oddílu větší než 20
(počet přestav). 2,5 m)

Llg~' = 50 mGal

Budeme vyšetřovat jednotlivé vlivy.
Chyba vzniklá nahrazením cpťN konstantní hod-

notou cp= 49°23' pro celou ŮSSR (hodnota cp= 49°23'
byla zvolena již při zavádění ortometrických redukcí
do ŮSJNS) dosahuje na okraji státu velikosti dcp=
= 1°42', což představuje ve výpočtu tíhové redukce
maximálně hodnotu dCq = 0,005 mm.

1
Chyba vzniklá nahrazením koeficientu -w- kon-lrn

stantou: Pro cp = 49°30' je yO = 981 022 mGal a ~ =
= 980945 mGal pro střední výšku Hs = 500 m. Na
okrajích státu je tato hodnota odlišná maximálně
o 180 mGal [5]. Zavedení jednotné konstanty způsobí
pro zvolené hodnoty vstupních prvků chybu ve vý-
počtu Cq rovnou 0,002 mm.

Obě zde uvedené chyby se mohou projevovat sys-
tematicky u pořadů na okrajích státu. Tato nevýhoda
je vyvážena skutečností, že jejich vliv by mohl do-
sáhnout nepříznivých hodnot až u velmi dlouhých nive-
lačních pořadů (řádově stovky km), které prakticky
nelze v republice zřídit a u kterých by měřické chyby
systematický vliv ze zavedených konstant mnoho-
násobně překročily.

Ještě je nutno zmínit se o počtu cifer v konstan-
tách. Jejich přesnější hodnoty jsou - 0,000 02540
a 0,0010194. Je zřejmé, že zaokrouhlovací chyba je
malá a počet cifer proto dostatečný.

Abychom mohli dále vyšetřovat vliv nepřesných
vstupních hodnot diferencujeme rovnici (6):

MN (L1cpMN) .dHťN
dCq = - 0,0000254. HťN .dAcpMN +

(
LlHttN) .dL1g;'+ 0,00102. L1g~' .dL1Hgm + 0,OOOIl4.

. (LlHttN) . dHťN
HťN .dLlHttN (7)

Dosadíme-li do tohoto tvaru hodnoty uvedené
v přehledu jednotkových vstupních hodnot, zjistíme,
že chyba
ve střední nadmořské výšce HťN o 1 m způsobí chybu
ve výpočtuctIN 0,006 mm,

v rozdílu zeměpisných šířek bodů L1cpMNo 1" způsobí
chybu ve výpočtu cgIN 0,025 mm,

v Bouguerově anomálii Llg~' o 1 mGal způsobí chybu
ve výpočtu C:N 0,050 mm,

v převýšení mezi body LlHttN 00,01 m způsobí chybu
ve výpočtu C:N 0,002 mm.

Přesnost s jakou můžeme určit hodnoty vstupních
prvků potřebných pro výpočet tíhové redukce je zá-
kladním faktorem, který charakterizuje přesnost vy-
počtených hodnot. Dále provedená úvaha je platná pro
celé území ŮSSR. Přesnost jak vstupních prvků, tak
i výpočtu Cq je zde charakterizována střední chybou,
takže v jednotlivých případech je nutno připustit
i hodnoty např. 2 až 2,5-krát větší.

Střední nadmořskou výšku určujeme aritmetickým
průměrem z výšek obou koncových bodů nivelačního
oddílu. Vezmeme-li v úvahu pouze výpočetní postup,
lze střední hodnotu určit s přesností lepší než 1 cm.
Ale situace v terénu je jiná.

Prvním předpokladf'm pro použití tohoto postupu
je, aby průběh nivelačního pořadu mezi dvěma sou-
sedními body byl monotónní, tj. aby pořad buď stále
stoupal, nebo klesal, nebo vedl v rovině. Tento poža-
davek je limitujícím faktorem např. pro hustotu nive-
lačních bodů a musí být respektován pracovníky, kteří
mají na starosti projekční práce v nivelační síti.

Pro určení střední výšky v území, kde není do-
držena monotónnost v průběhu nivelačního pořadu, je
nutné odsunout potřebný údaj z topografické mapy.
Přesnost tohoto určení nebude v kopcovitém území
větší než 10 m. Z toho vyplývá chyba ve výpočtu
Cq = 0,06 mm. Při určení střední výšky výpočtem
z výšek obou koncových bodů nivelačního oddílu lze
předpokládat přesnost větší (ovšem při splnění výše
uvedeného požadavku na monotónní průběh pořadu),
asi 3 až 5 m, což představuje ve výpočtu Cq chybu
0,03 mm.

Dalším prvkem, který ale nebyl zatím nikde uva-
žován, je skutečnost, že nivelační měření neprobíhá po
terénu, ale ve výši asi 1,5 m nad ním. Tato okolnost
zanáší do výpočtu tíhových redukcí chybu a to jak při
určení střední výšky tak i při určení anomálií, které
jsou vždy vztaženy k terénu. Velikost této systema-
tické chyby můžeme odhadnout na tisíciny milimetru.

Rozdíl zeměpisných šířek niv( lačních bodů lze
určit prakticky jediným způsobem - odsunutím
z mapy. Pro evidenci nivelačních bodů v ŮSSR se po.
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užívají mapy v měřítku 1 : 50000. Jednoduchou úva-
hou lze zjistit, že vzhledem ke generalizaci kresby ko-
munikací a drobným nepřesnostem v zákresech, ne-
určíme šířky jednotlivých bodů přesněji než na 2" (tj.
přibližně 1 mm na mapě u pořadu ve směru sever-jih.)
Bude-li stejná chyba i v rozdílu zeměpisných šířek,
1:;>udeve výpočtu Cq chyba 0,05 mm.

Pro praktické provádění tohoto výpočetního kro-
ku lze doporučit použití odečítací mřížky, která je zalo-
žena na skutečnosti, že LIp= 1" představuje s dosta-
tečnou přesností 0,6179 mm na mapě 1 : 50000 na
celém území ČSSR. Dále je nutno připomenout, že
mapy, na kterých je evidence bodů vedena, musí
umožnit odsunování zeměpisných šířek s požadovanou
přesností.

Hodnoty Bouguerových anomálii můžeme určovat
dvojím způsobem. Buď přímým gravimetrickým mě-
řením podél nivelačních pořadů, nebo odsunutím z gra-
vimetrických map. Abychom mohli zjistit s jakou
přesností určíme hodnotu LIg" z mapy, provedl dr. Wit-
tinger ověřovací gravimetrické měření podél některých
nivelačních pořadů. Porovnáním výsledků zjistil, že
odsunutím z gravimetrické mapy lze dosáhnout ve vý-
počtu Cq přesnosti 0,1 mm. Tato přesnost je pouze
zdánlivě malá, protože pro použití v síti s desítkami
tisíc nivelačních bodů by přímé gravimetrické měření
bylo velmi nákladné a reálná přesnost by se zvýšila
maximálně na 0,05 mm.

Zde je třeba ještě připomenout dvě skutečnosti:
- Prvou je zmínka o tom, že nivelační měření nepro-

bíhá .poterénu, ale nad ním (viz část o určení střední
výšky).

- Druhou potom fakt, že tíhové pole je časově pro-
měnlivé. Některé práce zahraniční [3] i naše [4] do-
kazují, že určení výšek by mělo být vztaženo k ča-
sově pevnému datu. Pro opakované nivelace ke
zkoumání recentních svislých pohybů zemské kůry
je tento požadavek velmi aktuální.
Pro potřeby praxe je dalším důležitým požadav-

kem, aby gravimetrické mapy měly stejné měřítko
jako evidenční mapy nivelačních bodů.

Nejmenší problém bude s určením převýšeni mezi
nivelačnimi body. Je zřejmé, že dnes běžně dosaho-
vanou měřickou přesností kolem 0,4 mm/km určíme
převýšení natolik přesně, že pro výpočet Cq nebude
chyba pramenící z této složky větší než 0,0002 mm.

Použijeme-li pro výpočet tíhových redukcí hod-
noty získané s přesností uvedenou v předchozí kapi-
tole, bude výsledná hodnota Cq určena se střední chy-
bou

0,12 mm.

Tato hodnota byla vypočtena pro soubor jednot-
kových hodnot z kapitoly 2. Ty představují maximální
hodnoty pto situaci v ČSJNS. Pro určení střední hod-
noty této chyby je třeba do tvaru (7) zavést průměrné
údaje pro ČSSR:

LlpMN = 10"
H~N = 500 m
LlH~N = 20 m

Llg~' = - 20 mGal

Střední chyba ve výpočtu Cq bude potom

0,06 mm.

Zde je třeba opět připomenout tu vlastnost střední
chyby, že v jednotlivých případech může být její hod-
nota i několikanásobně překročena. Zvláště tehdy, kdy
chyba v jednom ze vstupních prvků (zde Bouguerova
anomálie) tvoří podstatnou část celkové chyby.

Pro posouzení, zda uvedená přesnost postačuje, vy-
jdeme' z předpokladu, že pro technické účely je třeba
zaručit výšky s přesností v mm a pro některé účely
vědeckého bádání, např. pro určení recentních svislých
pohybů metodou opakované nivelace, s přesností ještě
vyšší. Tyto požadavky nejsou nijak přehnané, protože
musíme mít stále na zřeteli charakter nivelačního mě-
ření, kdy postupujeme z "malého do velkého". Dalším
potvrzením reálnosti těchto úvah jsou zkušenosti z ně-
kterých složitých inženýrských děl (např. pražského
metra).

Všechny požadavky můžeme formulovat do obecně
platného závěru, že přesnost výpočtu tíhových redukcí
má být taková, aby chyba redukce nebyla větší než je
polovina střední nahodilé kilometrové chyby.

Pro účely opakovaných nivelací v mezinárodní
síti byl dokonce stanoven požadavek, aby přesnost
výpočtu Cq byla větší než 0,1 mm.

Provedená studie měla za cíl zhodnotit způsob výpočtu
tíhových redukcí v nivelační síti ČSSR. Je zřejmé, že
zjednodušením výpočetních vzorců až po tvar (6) ne-
utrpí přesnost výpočtu výšek. Pokud budou nivelační
výpočty prováděny ručně, lze tento tvar výpočetního
vzorce s úspěchem použít (je vhodnější než tvar (5)).
Při výpočtu výšek na počítači nebude problémem po-
čítat podle vzorců přesnějších, např. (3), a vzít v úvahu
i časově proměnlivé tíhové zemské pole.

Dalším cílem práce bylo zjistit, zda lze použít
tento postup i pro výpočet Cq v mezinárodní síti opako-
vaných nivelací. Rozbor dokazuje, že při pečlivém pro-
vádění zákresů polohy nivelačních bodů v mapách a při
odsunování údajů z kvalitních map (např. hodnoty
LIg;' je nutno určit s přesností lepší než 2mGal), je
chyba ve výpočtu Cq ve většině případů menší než
požadovaných 0,1 mm. Pokud by nivelační pořad byl
veden horským terénem (velká převýšení) a v nadmoř-
ské výšce přes 800 m, bylo by vhodné provádět přímé
gravimetrické měření. Tato situace může nastat u ně-
kterých styčných měření. Provedením přímého gravi-
metrického měření by se mohl vyloučit i možný ne-
soulad v gravimetrických údajích jednotlivých zemí.

Je zřejmé dále, že pro všechny práce v ČSJNS je
tento výpočetní postup dostatečně přesný. Je ale také
jasně vidět, že této etapě nivelačních prací je třeba
věnovat maximální péči - a to jak stavu podkladů,
tak i vlastnímu provádění - aby bylo pravdou, že
systém normálních výšek využívá všech gravimetric-
kých údajů s přesností s jakou je dovedeme určit. Již
v textu je uvedeno, že pro úspěšné použití tohoto vý-
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početního postupu musí být splněny tři základní poža-
davky:

1. Průběh nivelačního pořadu mezi dvěma sou-
sedními body (v nivelačním oddílu) musí býti
monotónnÍ.

2. Gravimetrické mapy musí mít stejné měřítko
s evidenčními mapami nivelačních bodů.

3. Evidenční mapy nivelačních bodů musí umož-
ňovat odsunutí obou zeměpisných souřadnic
(q; i A) s požadovanou přesností (pro zavedení
korekcí z vlivu slapových sil).

Dalším závěrem plynoucím z této práce je jedno-
duchá úvaha, při jakých změnách výšek nivelačních
bodů musíme počítat nové hodnoty Cq (a z toho
plynoucí např. převodní členy mezi systémy Bpv
a CSJNSjJ). Zhruba platí, že při změně výšky bodu
o 1m (tj. častý případ při poklesu bodu v poddolova-
ných územích nebo při nahrazení zničeného bodu no-
vým bodem na stejném objektu), změní se tíhová re-
dukce asi o 0,2 mm. Evidujeme-li výšky s přesností

VYSSI,Je třeba v tomto případě Cq převodní člen
Jadran - Balt nově počítat.
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Vytyčit přímku v prostoru znamená odpovědět na
otázku o vztahu polohy předmětů nebo bodů jednoho
předmětu mezi sebou i na otázku tvaru dráhy bodu
předmětu při jeho pohybu prostorem. Tyto otázky
se řeší stanovením odchylek polohy nebo tvaru od
vytyčené přímky, případně od soustavy takových
přímek.

Optické způsoby vytyčení přímky v prostoru je
možné v zásadě rozdělit na dvě základní metody:
1. přímku určují ty body, jejichž obrazy se promítají
na tentýž bod záměrné osnovy optického zařízení
(dalekohledu) ;

2. přímku určují body prostoru, do nichž se promítá
tentýž bod přístroje.
Metody založené na posouzení vztahu obrazů

zaměřovaných bodů v ohniskové rovině objektivu
dalekohledu dosáhly vysoké dokonalosti a přesnosti.
A to nejenom po stránce výroby dokonalých teodolitů
s přesností zlomku úhlové vteřiny, ale i dokonalým
propracováním geodetických postupů při práci s te-
odolity a vhodným zpracováním naměřených výsled-
ků. Důvody takového rozvoje můžeme v podstatě
přisoudit dřívější neschůdnosti způsobu, zahrnutého
do metody podlé druhého bodu. Konvenční zdroje

RN Dr. Miroslav Liška., C~c.,
doc. Ing. Vlastislav Boček, CSc.•

strojní fakulta. Vysoké učení technické v'arriě

mají totiž vzhledem ke všesměrovosti vyzařování
nedostatečný světelný tok k tomu, aby vytvQřily
intenzivní svazek potřebný k přenášení záměrné
osnovy do velkých vzdáleností.

Vznikem laserů byly získány zdroje světla s ma-
lou divergencí vyzařovaného svazku, jehož vysoká
intenzita umožňuje vytvořit vhodnou osnovu .i ve
vzdálenosti několika kilometrů od nich. Vytyčo+ání
směru je možné přímo pomocí stopy laserového svazk,';l.
Přímku určuje střed svazku, který je výhodné iden-
tifikovat fotoelektrickým detekčním zařízením. Ně-
které možnosti v~žití tohoto způsobu uV,ádí ve
svých pracích KUTiK [1], ŠVAGR [2] a MACEK [3].
Ke zvýšení přesnosti určení středu, zejména ve vět-
ších vzdálenostech od laseru, přispívá vhodná změna
příčného rozložení intenzity. HERMANNSFELD aj.
[4] použili pravoúhlé mřížky, kterou tvořily zóny,
jejichž šířky byly v poměru odmocnin z přiro~ených
čísel a jejichž propustnosti byly střídavě rovny O a 1.
BETZ [5] vložil dá rozšířeného laserového svaz~u
fázový filtr ve tvaru kruhu rozděleného na kvadra~~'y'
Světelné paprsky, které projdou protilehlými kV;l:Iia-
ranty tohoto filtru, mají stejnou fázi. Mezi papť;8~o/,
které projdou sousedními kvadranty, vznil~nefá~~~
rozdíl1t. V obou případech vznikají zltPř~~á~aml
kontrastní difrakčnÍ obrazce s výra'Z}l-ýmj;m.ámny
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a mllllIny, pomocí niohž byl fotoelektriokými de-
tektory urč:ován střed oj,ra;r,ce ,t tím body pl'ímky.
V práci [6] bylo ukázáIlo. že k vizuálnímu urč'ování
stř'edu difrakČ'ního o1>ra;r,cejsou výhodné obrazce
vytvořené difrakcí na vhodných kruhových mj"ížkách
a z nich pak zejména na ekvidistantní mŤ'Ížce.

AutoŤ'i článku využili konvergentních účinkll
kruhových mŤ'Ížek k návrhu a zhotovení difrakčního
laserového zaměŤ'ovače, který byl v roco 1974 vysta-
vován na Mezinárodním veletrhu v Brně v expozici
n. p. Přerovské strojírny. Tento článek je věnován
popisu zaměŤ'ovače, jeho přesnosti a způsobu použití.

Po průchodu koherentního světla difrakční překážkou
dochází k superzpoziei světelných vln, které navzájem

ObJ'. J: Difmkční olJmzcc I'e I'zdáleno8ti
II) ;jl}!fI

b) Jl}l}lIl

t) l.jl}!fI

ti) ď!OO ln

interferují a vytváL'ejí difraki':ní obrazce, jejichž
struktura je pro určitý světelný zdroj dána tvarem
př·ekážky .•Její vhodnou volbou lze dm,áhnout symetric-
kého difrakčního obra;r,ce, jehož sHedy leží na pŤ'Ímce
a jsou využitelnó k vytyč,ení př'ímého směru nebo ke
stanovení odehylky od takto vzniklé pŤ'Ímky.

Difrakce laserového světla bylo k zaměřování
poprvé využito pri ustavení 3200 m dlouhého li_
neárního urychlovat-e Ulstio [4]. SHod difrak6ntho
ohraj\ce h,yl vyhledáván fotoelektrickým detektorem,
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který rozlišoval posunutí s přesností 0,0025 mm. Aby
byl odstraněn vliv prostI-edí, byl prostor trubice
urychlovače vyčerpán.

Autoři, vzhledem k výsledkům uvedeným v práci
[6J, použili k definici přímky difrakce na ekvidistant-
ních kruhových mřížkách. Tvořily je dcstičky se stří-
dajícími se propustnými a nepropustnými mezikru-
žími ohraničenými kružnicemi, jejichž poloměry jsou
v poměru přirozených čísel. V kterékoliv vzdálenosti
za takovouto mřížkou vznikají difrakční obrazce
ve tvaru soustředěných světlých a tmavých kroužků,
jejichž středy leží na přímce. Je-li mřížka osvětlena
intenzívním koherentním zdrojem, jsou obrazce
kontrastní a je možné s vysokou přesností vizuálně
ztotožňovat jejich středy se stř'edem vhodné osnovy
odečítacího zařízení nebo polohy těchto středů určo-
vat fotoelektrickým detekčním systémem. Velikost
středové stopy difrakčního obrazce a také prostorová
frekvence světlých a tmavých kroužků je určena ve-
likostí středové propustné zóny mř'ížky, poloměrem
křivosti kulové světelné vlny dopadající na mřížku
a počtem transparentních zón. Na obr. I jsou difrakč-
ní obrazce ve vzdálenosti 50, 100, 150 a 200 m od
mřížky, která měla II transparentních zón; stř'edová
zóna měla poloměr I mm a poloměr kř'ivosti divergent-
ní kulové vlny v rovině byl 36 m.

Difrakce na kruhových mřížkách je možné vy-
užít k zaměřování dvojím zpúsobem.

V prvním způsobu bude př'ímku definovat střed
stopy na výstupním zrcadle laseru, který je pevně
uložen na začátku měřicího prostoru,
a střed cílového terče v odečítacÍm
zařízení. Kruhová mřížka se v ně-
kterém místě měřicího prostoru vloží
do světelného svazku kolmo k jeho
ose a posunutím cílového terče se
dosáhne splynutí jeho středu se stře-
dem difrakčního obrazce. Odečítaeí
zařízení se ponechá po ce~ou dobu
měření v takto ustavené poloze.
Mřížka se nyní ukládá v různých
místech prostoru do světelného svaz-
ku tak, aby sUed dífrakčního obraz-
ce splynul se středem terče. Stř'e-
dy mřížky potom určují Ibody na
přímce.

Ph druhém způsobu su po-
stupuje obráceně. Difrakční mi''Ížka
se uloží do určité vzdálunosti od
laseru a stř'edy difrakčního ob-
razce v kterékoliv vzdálenosti od
mřížky určuj í body přímky. Laserový
difrakční zaměi"ovač byl koní:itruo-
ván tak, aby odpovídal tomuto
způsobu měření. Laser, transfol'.
ma~ní optická soustava a difrakční
mřížka byly spojeny v jeden celek
a tvořily zařízení vysílající do
prostoru záměrnou př'imku.

Na obr. 2 je fotografie laserového za-
měřovače uloženého na stojanu,
který umožňuje výškový a stranový

P0í:iUV, otáčení kolelll svislé osy a skhipční zá-
měrné pÍ'Ímky.

Zdrojem monocL romatickéhu koherentního sVčt-
la byl He-.Ne laser TKG 205, jehož výrubcf:m je TESLA
- VÚVET v Praze. Vlnová délka v'yzař'ovaného sVčt-
la je 632,8 nm. Výkon laseru v zúkladním modu TEMoo
byl podle výstupního protokolu výrobce 1,4 mW.
Divergence laserového svazku je 0,48 mm, prúměr
jeho stopy na výstupním zrcadle je 210 == 0,84 mm,
kde w je vzdálenoí:it od sHedu stopy, v níž je intenzita
rovna l/e2 hodnoty intenzity vose svazku.

Rozborem difrakcc na kruhových mř'ížkách ([6J)
vyplývá, že struktura difrakč:ního obrazce je k za-
měřování tím v.ýhodnější, óím vM,ší poč:et zón mřížka
má. Její velikost je však omezena jednak výrobními
možnostmi, jednak velikostí zai"ízení transformujícího
laserový svazek na vhodný tvar. S ohledem na sta-
bilitu a mobilnost celého zai"izení ph práci v provozních
podmínkách byla transformač:ní sou:,tctva zvolena co
nejkratší. Požadavky na délku soustav.v a jují optický
prúměr jsou navzájem protichúdné a bylo nutné zvolit
mezi nimi kompromis. Při návrhu optické soustavy
se nepředpokLidala, výroba speciálních optických
prvků, ale bylo použito vhodných dostupných objek-
tivů.

Na optickou soustavu je kladen požadavek, aby
transformovala úzký laserový svazek s malou divergen-
cí na široký světelný s,'uzek rovnoběž,ných prvků,
dopadajících na mř'ížku. Tal;ovou funkci splňuje
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obrácená dalekohledová soustava. Na jejím vstupu
byla použita rozptylná soustava s ohniskovou vzdále-
ností -5 mm, na výstupu byl dalekohledový objektiv
s ohniskovou vzdáleností 247 mm o optickém průmč-
ru60mm.

Transforma6ní soustava byla zkonstruována tak,
aby bylo možné měnit vzdálenost mezi vstupní
a výstupní optickou soustavou a tím měnit vystupu-
jící vlnu od divergentní přes rovinnou ke konvergent-
ní vlně. Pí'eostřením dalekohledu lze totiž ovlivnit
strukturu difrakěního obrazce a beze změny mřížky
měnit optimální měrný prostor, v němž je maximálně
využita intenzita laseru. Mechanické části transfor-
mační soustavy T (obr. 3) byly utěsněny proti vnikání
prachu i proti vlhkosti. Difrakční mřížka byla uložena
do tubusu tak, aby ryté kruhové zóny byly na vnitřní
straně skleněné destičky, která pak slouží jako krycí
sklo.

zec, se pozoruje třikrát zvětšující lupou, kterou lze
podle potí'eby pozorovatele přeostřit. Protože k po-
zorování zaměřovací lupou proti světlu laseru dochází
za různých světelných podmínek okolí, zabraňuje
oslnění filtr s plynulou změnou zeslabení intenzity
světla.

Laserový svazek, rozšířený transformační op-
tickou soustavou, dopadá na kruhovou mřížku. Po
difrakci na hranách kruhových zón vzniká kdekoliv
v prostoru za mřížkou soustava soustředných
světlých a tmavých kroužků, jejichž středy leží na
přímce.

Za hlavní výhodu laserového zaměřovače je mož-
né považovat vysílání vhodného středově symetrického
obrazce do místa měření. Záměrná přímka, stanovená

kdekoliv v měřicím prostoru středy
ohybových obrazců, je referenční
přímkou směru. Protože je možné
stanovit bod záměrné přímky přímo
na pracovišti, může jediný pracov-
ník pozorovat střed difrakčního ob-
razce a upravovat polohu objektů.
Světelná stopa je udržována ve
stálé poloze kontrolami dvou bodů
přímky.

Praktický dosah zamerovače
není omezen intenzitou difrakčního
obrazce a rozlišením středové stopy,
ale nestacionárními změnami te-
plotního gradientu. Vznik základ-
ních bodů záměrné přímky a stano-
vení jejich polohy je ovlivňováno
několika faktory, které určují pře-
snost zaměřování. Jsou to:

1. kvalita mřížky,
2. tvar vlnoplochy,
3. stabilita zařízení,
4. přesnost odečtu,
5. vliv atmosféry.

Středově symetrická aberace mřížky
a na ni dopadající vlnoplochy změní
rozdělení intenzity v difrakčním
obrazci, ale neporuší jeho středo-
vou symetrii. Směr záměrné přímky
je.totožný se směrem, který by vznikl
difrakcí dokonale kulové nebo rovin-

né vlnoplochy na dokonalé mřížce. Trvalé nesyme-
trické aberace mění směr záměrné přímky, která
však po dobu celého měření zůstává neměnná. Lokální
změny ovšem deformují difrakční obrazec a tím snižují
přesnost určení základních bodů přímky. Měření
v terénu, zejména pak použití zaměřovače na letišti
do vzdálenosti 700 m ukázaly, že rozhodující pro přes-
nost určení bodů přímky budou fluktuace ve vzduchu
nad povrchem země a lokální teplotní gradienty,
způsobené různými vlastnostmi objektů podél měři-
cího prostoru, popřípadě nestejnorodým povrchem.

Při měření nad jednotným, asfaltovým povrchem
při teplotě 15 oe za bezvětří byl ve vzdálenosti 200
m rozkmit difrakčního obrazce oproti záměrné osnově
asi 3 mm. Za těchto podmínek bylo možné stanovit

Obr.3: Detailní pohled na laserový difrakční zaměřovač;
L - H e-N e laser T KG 205,
T - transformační optická soustava s difrakční

kruhovmt mřížkou,
M Š - mikrometrický šroub ke sklápění můstku libely

ML,
D - dalekohled k předběžnému ustavení zaměřovače

Sklon záměrné přímky laserového zaměřovače se
měří můstkem libely ML. Rameno můstku má délku
200 mm a ke změně sklonu slouží mikrometrický
šroub MŠ. Jeden dílek mikrometru, tzn. 0,01 mm,
představuje sklon 0,05 0/00' Změna sklonu o jedno pro-
cento znamená posun mikrometrického šroubu o 2 mm.

K orientaci záměrné přímky v prostoru slouží
pomocný dalekohled D. Jeho optická osa je rovno-
běžná se záměrnou přímkou difrakčního obrazce
ve svislé rovině s výškovým posunutím 120 mm.

Body v prostoru se ustavují do př'ímky pomocí
odečítacího zařízení, jehož základem je destička se
soustřednými kroužky; průměr střední kružnice
a rozdíly poloměrů dalších kružnic jsou 2 mm. Tato
osnova odečítacího zařízení a tedy i difrakční obra-
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polohu středu s přesností 1 mm, protože nejpravdě-
podobnější poloha difrakčního obrazce je poloha kli-
dová. Důkazem byly fotografické snímky difrakčních
stop pořízené dlouhými expozicemi.

Vliv tepelných fluktuací atmosféry je v geode-
tické praxi běžně znám. U difrakční zaměřovací
metody se projevuje o to výrazněji, že difrakční obraz-
ce, a tedy vliv změn prostředí, jsou v každém místě
pozorovány buď ve skutečné velikosti, nebo se zvětše-
ním pozorovací lupou. Změní-li se optická dráha
světelných paprsků v místě pozorování o )./2, dochází
v difrakčním obrazci ke změně světlých kroužků
za tmavé a obráceně. Pokud by tato změna byla pro
všechny paprsky stejná, byl by obrazec opět středově
symetrický vzhledem k bodu, který je totožný se
středem obrazce před změnou optické dráhy. Vlivem
změny indexu lomu dochází k refrakci světelných
paprsků a záměrná přímka se odchyluje. Kromě toho
se vlivem teplotních změn v prostředí mění náhle
okamžitá hodnota indexu lomu a difrakční obrazec
se chvěje.

Ke kvalitnímu posouzení vlivu prostředí před-
pokládejme, že index lomu ve výšce ho+ y nad po-
vrchem země má hodnotu

dn
n(y) = no + dy y,

kde n (y) je index lomu jako funkce svislé polohy
y, no je index lomu ve výšce ho a dn/dy je průměr gra.
dientu indexu lomu do směru y. Výška ho je vzdále-
nost středu difrakční mřížky nad povrchem země.
Ve středu mřížky je položen počátek pravoúhlého sou-
řadnicového systému; osa kruhové mřížky je totožná
s horizontální osou x; y je vertikální osa.

Vektorový tvar diferenciální rovnice pro svě-
telný paprsek je podle [7]

d ( d;) --d8 n d8 = grad n,

kde; = x i + y r je polohový vektor libovolného bo-
du paprsku a 8 je délka paprsku v uvedeném bodě,
měřená od mřížky. Protože jsou rozměry mřížky malé
ve srovnání se vzdálenostmi, v nichž se zjišťují di-
frakční obrazce, je možné položit d8 = dx. Diferen·
ciální rovnice (1) přejde na tvar

d (dY) dn
dx nĎX = dJj'

Za předpokladu, že dn/dy je malé a konstantní, řešení
předchozí diferenciální rovnice je rovno

dn
dy

y = -2- x2 + k x + Yo,
no

kde k je tangenta úhlu, který svírá paprsek s vodo-
rovnou osou v místě o souřadnici (O; Yo)'

Vztah (2) je rovnicí dráhy, po níž se šíří světelný
paprsek za mřížkou v prostředí s průmětem gra-
dientu indexu lomu dn/dy, jehož hodnotu vypočítáme
ze závislosti indexu lomu vzduchu na tlaku a teplotě
([7]). Pro normální teplotu 273,15 K a normální
tlak 1,01325.105 Pa je pro He-Ne laserové světlo
(n - 1) = 2,91.10-4 při relativní vlhkosti 50 %'
Pro libovolný tlak v Pa a libovolnou teplotu v K
je hodnota indexu lomu určena vztahem

n - 1 = 7,86. 10-7 ; •

Změny teploty a tlaku v závislosti na změně souřadnice
y aproximujeme lineárními závislostmi

dp
P = Po + dJjY'

dT
T = To +dJjY'

kde dp/dy a dT/dy jsou konstantní hodnoty průmětu
gradientu tlaku a teploty do osy Oy, Po a To jsou hod-
noty tlaku a teploty v místě o souřadnici y = O,
tedy ve výšce ho nad povrchem země. Dosazením
zavedených hodnot tlaku a teploty do vztahu (3)
a zanedbáním členů obsahujících druhé a vyšší
mocniny vychází

n - I = 7 86 10-7 (~ + -.JL dp _ p~'!{ dT)
,. To To dy T~ dy ,

odkud dále vyplývá

dn = 7,86.10-7 (T-1 dp _ ~ dT).
dy o dy T~ dy

Protože je hodnota gradientu tlaku v měrném prostoru
zanedbatelná, je gradient indexu lomu určen pouze
gradientem teploty, takže

dn = _ 7 86 10-7 ~ dT
dy ,. T~ dy .

K vyjádření neurčitosti, s jakou je možné stanovit
body přímky vlivem gradientu indexu lomu prostředí,
použijeme odchylky paprsku, který vstupuje do
měrného prostoru ve středu ohybové mřížky a je
kolmý na rovinu mřížky. Integrační konstanty k
a Yove vztahu (2) jsou rovny nule a výsledek

dn
dy

Y = --x2
2no

udává odchylku paprsku od osy mřížky ve vzdále-
nosti x. Po dosazení gradientu indexu lomu ze vztahu
(4) je

- 7 6 10-7 Po dT 2y--,8. -2 T2-d x.
no o Y
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Pro tlak Po = 0,98650.105 Pa, teplotu To = 288,15 K
a těmto hodnotám odpovídající index lomu no =
= 1,000269 pro vlnovou délku 632,8 nm je

_ 7 0-7 dT 2Y - - 4,6.1 dy x .

Jestliže odchylky od přímky vlivem atmosfé-
rické refrakce ve vzdálenosti 200 m od zaměřovače
nemá převýšit 1 mm, musí být podle vztahu (5)
změna teploty ve svislém směru menší než 0,053 Km-I.
Velmi podrobně se vlivem teplotních rozdílů nad
povrchem země na přesnost geodetických měření
zabývá VYSKOČIL [8]. Ve své práci uvádí série
měření rozdělení teploty vzduchu v různých výškách
a v různých denních dobách a ročních obdobích.
Měření byla prováděna v prostoru, který je v geode-
tické praxi běžný, do výšky 3 m nad povrchem země,
a ukázala, že hodnoty průmětu teplotního gradientu
do svislého směru (do směru osy Oy) jsou častěji
vyšší než hodnota 0,053 Km-I, takže neurčitost při
vytyčování přímky laserovým difrakčním zaměřo-
vačem bude dána především vlivem atmosférické
refrakce a turbulencemi v atmosféře, které převyšují
vliv ostatních faktorů uvedených na začátku této
kapitoly.

5. Porovnání difrakční metody s metodou využívající
teodoIit

Měření ukázala, že pokud bude struktura difrakčního
obrazce sledována vizuálně a nebude použito fo-
toelektrického detektoru, je přesnost laserového za-
měřovače srovnatelná s přesností nejlepších teodolitů.
Jeho přínosem je však zrychlení a zjednodušení ně-
kterých geodetických měření.

Teodolit stojí na stanovišti a měřič odečítá úhlové
rozměry objektů nebo jejich polohy, případně úhlové
změny v jejich poloze. Teodolit využívá světlo difuzně
odražené objektem. Výsledky měření se uplatňují
ve vzdáleném místě. Při práci s teodolity pracuje
jeden pracovník s př'ístrojem, druhý, vzdálený od
přístroje, ukládá předměty do přímky. Laserový di-
frakční zaměřovač stojí rovněž mimo pracoviště, ale
po směrovém a polohovém orientování vytváří zá-
měrnou přímku procházející pracovištěm. Přímka je
udržována ve stálé poloze kontrolami libely na laseru
a kontrolou dvou základních bodů. Vytváří referenční
přímku směru, od níž se odměřuje poloha objektů
pomocnými zařízeními na pracovišti. Difrakční krouž-
ky se pozorují ve dne zaměřovací lupou nebo přes
matnici a v noci opět předchozími způsoby nebo jedno-
duše na stínítku, vhodně spojeným se zaměřovaným
objektem. Předností je především možnost práce za
snížených světelných podmínek, zejména v noci.

Teodolit pracuje s bílým světlem. Vlnění vzduchu
teplotními rozdíly v atmosféře způsobí rozklad ve
spektrum a tomu odpovídající zneostření obrysú za-
měřovaných objektú. Laserový difrakční zaměřovač
nemúže změnit nebo zrušit existenci tepelných fluktu-
ací ve vzduchu, ale protože pracuje s monochroma-
tickým světlem, nedochází k disperzi světla a odklon
refrakcí vlivem gradientu indexu lomu je u červené

barvy nejmenší ze všech vlnových délek viditelné
oblasti. Zde je nutné upozornit na klam v pozorování
chvění obrazu u teodolitu a difrakčního obrazce
u laserového zaměřovače. Protože teodolitem pozo-
rujeme úhlové změny polohy a u laserového zaměřo-
vače přímé velikosti následky chvění vzduchu, zdá
se pohyb pozorované stopy velký v pozorování teo-
dolitem. Na vyhodnocování to má zcela stejný vliv
u obou zařízení, přičemž je teodolit navíc zatížen
zmíněným vlivem rozkladu bílého světla.

Z hlediska přesnosti múžeme zaměřování da-
lekohledem posuzovat jako měření a rozlišování
úhlů. Rozlišovací schopnost je dána rozlišovací
schopností dalekohledu pro vlnovou délku použitého
světla, tedy difrakčním jevem a korekčním stavem
optických prvků. Samozřejmě u teodolitu také vlast-
nostmi úhloměrného zařízení. Metodu snímání bodů
zaměřovaných předmětů můžeme charakterizovat ja.
ko metodu konstantní úhlové chyby. Protože jsou
v praxi důležitejší převážně délkové míry v místě
objektu, můžeme tuto metodu považovat za metodu
stálé relativní chyby délek ve smyslu poměru příčné
délkové chyby a vzdálenosti místa měření.

Vytyčování přímek laserovým difrakčním za·
měřovačem se blíží metodě konstantní absolutní chyby
délek v příčném směru, při níž se body určují se stejnou
absolutní chybou v libovolném místě měřicího prosto-
ru. Určitá závislost na vzdálenosti zaměřovaného
objektu je způsobena několika činiteli. Vlnoplocha
laserového svazku po výstupu z transformačního
zařízení není nikdy dokonale kulová nebo rovinná
a vliv její nesymetričnosti na tvar difrakčního obrazce
se s rostoucí vzdáleností zvětšuje. Rovněž deformace
a změny v difrakčním obrazci způsobené prouděním
a teplotním gradientem vzduchu vzrůstají se vzdále-
ností.

Měření v terénu ukázala, že zvyšování přesnosti
odečtu zavedením fotoelektrického detektoru a volbou
nejvhodnější struktury difrakčního obrazce ke sní-
mání detektorem bude mít význam pouze tehdy, jestli-
že se potlačí vliv nestacionárních změn v atmosféře.
Toho je možné dosáhnout jedině vyčerpáním vzduchu
v měřicím prostoru. Je to nákladný a technicky velmi
náročný postup, který má význam použít pouze tehdy,
je-li vakuum pracovním prostředím zaměřovaného
zařízení.

Dostupné technické informace, mezinárodní ve-
letrhy i samotná praxe nasvědčují tomu, že lasery
již zaujaly v geodézii pevné místo. Záleží nyní na
další spolupráci mezi geodety, optiky a výrobci laserů,
jak bude vývoj rúzných typů laserových zaměřovačú
a jejich využití v ČSSR pokračovat.

[I] KUTÍK, M.: Principy měření a vytyčování směru
plynovým laE!.erem.In: Sborník laserové techniky,
2. TESLA-VUST, Praha 1975, s. 157-174

[2] ŠVAGR, V.: Využití laserů v horq.ictví. In: Sborník
laserové techniky, 2. TESLA.VUST, Praha 1975,
s. 136-156

[3] MACEK, K.: Aplikace plynových laserů ve staveb·
nictví. In: Sborník laserové techniky, 2. TE8LA-
VÚST, Praha 1975, s. 175-190.
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Do redakce došlo 2. 7. 1976
Lektoroval:
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Ing. Karel Letocha,
SG Prostějov

Základním prvkem evidence nemovitosí (EN) je
parcela. Evidujeme u ní 10 údajů kvalitativních a je-
diný kvantitativní - výměru. Je to údaj, který pro
celé území státu systematicky poskytují jen měřické
práce pro vyhotovení map velkých měřítek, kterým
proto přísluší důležité postavení mezi ostatními ma-
povými díly. Výměra orné půdy, výměra lesů, vzrůst
zastavěné plochy ap. se stává stále víc předmětem
pozornosti a úvah o výživě, ochraně prostředí nebo
o usměrňování výstavby. Vyplývá z toho nutnost
podrobněji se zabývat tímto údajem.

Bývalý katastrální zákon (č.177jI927 Sb.) a pří-
slušné vládní nařízení 'uvedl definici pozemku i parce-
ly, podrobně definoval způsoby vzdělávání (kultury),
neuvedl však nic o výměře, ani o vztahu mezi vý-
měrou parcely a výměrou pozemku. To se nestalo ani
v mnohem stručnějších zákonných ustanoveních
dnes platných.

Z technologie vyhotovení katastrálních map
(1 : 2880) a jejich dalšího zpracování možno tvrdit,
že výměra parcely je plošný obsah obrazce vymezené-
ho zákresem hranice. Protože parcela byla zobrazena
na srážlivém podkladě, který byl dále reprodukován,
je nutno k definici připojit, že platí přesně jen pro
podklad, který byl originálem při zobrazení.

S touto definicí jsou v rozporu při pozdější
údržbě tyto skutečnosti:
1. Zobrazení situace, jak na originálních mapách, tak
jejich otiscích, bylo provedeno na papíře nezajištěném
proti srážce. Průměrná plošná srážka mapového listu
katastrální mapy dosahuje hodnot 1-2 %. Tak např.
u mapy 1 : 2880 při 1% plošné srážce se rovná její
hodnota dovolené odchylce ve výměře parcely o veli-
kosti 30 a (dále podíl srážky stoupá, např. při 1 ha
30 a činí dvojnásobek odchylky). Při tom se plošná

srážka urcuJe z rozměrů sekčního rámce a za před-
pokladu rovnoměrného sražení celé plochy. Spolehli-
vější její stanovení z délkové srážky v určité lokalitě
není možné, neboť délky při grafickém způsobu za-
měření nebyly zjišťovány a pozdější měření naráží
na nedostatečnou identitu bodů.

,
2. Jestliže reprodukce z originálních map na katas-
trální mapy (pomocí pantografu na litografický ká-
men) a později opakovaná reprodukce katastrálních
map (reflexní metodou na skleněný negativ) zaručovala
zachování přesnosti zákresu, pak vyhotovení pozem-
kových map v souvislém zobrazení, provedené bez
potřebné přípravy a s mnohem nižší přesností (ruční
kopií), př'ineslo další rozpory do výpočtu ploch.

3. Nepříznivě působily ještě další okolnosti: jedno-
rázová reambulace stabilního katastru (1870-1882),
provedená nekvalitně, i později zavedený způsob za-
měřování a zákres změn na pevné body ("pb" podle
instrukce BjI933), kdy často nebyla zajištěna identita
bodů.

Uvedené skutečnosti jsou rozp3ry mezi prvky
téhož souboru, tj. mezi výměrami zjištěnými z obrazce
(dále PO) a zaviněné tím, že později planimetrovaný
obrazec nebyl totožný s obrazcem původním. Prak-
ticky se projevily např. v nejjednodušším případě
v tom, že při rozdělení parcely na 2 díly nebylo možno
vyrovnat výměry dílů (zjištěných též z obrazce)
na původní výměru celé parcely při dodržení dovolené
odchylky.

V článku [1] bylo prokázáno jinou cestou (na
základě dovolených odchylek délkových), že použí-
vané odchylky (podle instrukce Aj1931 a Bj1933 [2])
jsou př'íliš nízké. Toto je konstatování z r. 1941 a od té
doby se stav map horšil. Na tyto argumetny se ne-
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vzal zřetel při vydání instrukce B/1960 [3], kde usta-
novení § 29 odst. 4 jsou u map souvislého zobrazení
dnes už neudržitelná.

Pro osvětlení vztahu výměry parcely a výměry
pozemku je třeba uvést, že výměra parcely je výsledek
měřické operace prováděné na mapě a to nejméně
dvojího měření s příslušným vyrovnáním na aritme-
tický průměr a na výpočetní skupinu. Při tom se po-
stupovalo podle zásady z velkého do malého a to jak
u map zhotovených metodou grafickou (1: 2880),
tak číselnou (1 : 2500, 2000, 1000). V obou případech
první a nejvyšší jednotkou byla výměra katastrál.
ního území, která byla určena vždy jiným postupem
než podrobný výpočet parcel.

Nová technologie v zaměřování změn (viz [5])
přináší odlišný postup pro zjištění výměry, a to výpo-
čtem ze souřadnic zaměřených lomových bodů hranic
pozemku. Výměra pozemku je tedy výsledkem početní
operace z definitivních hodnot souřadnic na rozdíl
od měřického postupu na mapě, jak je tomu u výměry
parcely.

Je-li zajištěno vlastní situační zaměřování změn
u nové technologie z hlediska dodržení zásady z vel-
kého do malého, pak tato zásada už není rozhodující
při získávání výměr pozemků (jak tomu bylo u výměr
parcel) a je možno jimi stejně jako u zaměřené situace
postupně nahrazovat dosadní výměry parcel, aniž by
se požadovalo předem zaměření většího rámce, např.
katastrálního území. To je výhoda nové technologie
při přechodu na výměry pozemků.

Ppněvadž souřadnice vykazujeme na 2 desetinná
místa metru, je výsledná výměra vypočtena na 4 des.
místa a dochází ke shodě součtu dělených pa.rcel
s původní výměrou až na jednotku, ve které se vyka-
zuje výměra (m2). Tomu tak bude za předpokladu,
že se použije totožných souřadnic lomových bodů
hranic nebo bodů ležících na jejich spojnici.

Platí podle obr. 1 při rozdělení parcely (p••
je výměra počítaná ze souřadnic): Pb.3.4.5.1 =
= P~ 2,4 5 1 + P~.3.4.2
Stejně platí podle obr. 2: PU•3,4.5.1 = PL6.7.4.5.1 +
+ ~.2,3,7.6
Podobně tomu bude v opačném případě při spojení
2 lokalit, zaměřených v časovém odstupu, podle obr'.3:
PL2.7,8,5.6.1 = Pb.3.4.5.6.1 + P~/4.7.8,5/4.4/4.3/4.2/4

V obou pf~padech odpadá vyrovnání odchylky
ve výměrách vypočtených z obrazce a shody se do-

* Zkráceným označením "výměra počítaná ze soufa,d-
nic" se zde a v dalším textu rozumí vždy ze soufadnic
bodů zaměfených v terénu

Náčrt 4/70 Náčd 2.0/"
Obr. 3

sahuje na měrnou jednotku, tj. na m2. Předpokladem
je identita bodů při následném měření, zajištění
trvalosti a jednoznačnosti bodů v terénu, ř'ádné
zaměření při 1. a dalším stupni náčrtu a poř'ádek v do-
kumentaci bodů, jak to požaduje nová technologie
zaměřování.

Z uvedeného vyplývá, že u výměr parcel a po-
zemků se jedná o 2 odlišné soubory, které je nutno
přesně rozlišovat tam, kde dochází k překrývání
výměr, zjištěných oběma postupy.

Je-li cílem postupné nahrazování dosavadní si-
tuace na pozemkových mapách novou situací získa-
nou zaměřením novou technologií, pak musí být též
cílem nahrazování dosavadních výměr, zjištěných
z obrazce - PO, výměrami vypočtenými ze souřadnic
- p., které mají vyšší kvalitu. Nesmí docházet k opra-
vám těchto výměr vyrovnáním na původní výměru
PO, ani by nemělo docházet ke snižování kvality
výměr p. spojováním výměr p. a po u téže parcely.

Nejjednodušší případ je na obr. 4, kde z parcely
145 se postupně oddělují pozemky 145/2,3,4 s vý-
měrami p., (pro zjednodušení se přepokládá to-
tožnost obvodových hranic v přírodě i při zákresu;
slabou čarou je vyznačena parcela s výměrou po,
silnou čarou s výměrou p.).

Při posledním oddělení dílu 145/1 (zbytku) bude
po =1= p., tj. dojde k výskytu rozdílu mezi výměrami
po a p. pro parcelu 145/1, který se rovná rozdílu po
pro parcelu 145 a p. pro díly 145/1 až 145/4.

V příkladu podle obr. 5 při oddělení parcely
147/2 se postupuje při výpočtu ploch takto: Nejsou-li
body 1,2 zaměřeny, zjistí se díly a, b, c, d z obrazce
tak, aby

a + b = po pro parcelu 146 po vyrovnání odchylky
u dílů a, b s ohledem na jejich velikost

c + d = po pro parcelu 147 po vyrovnání odchylky
u dílů c, d s ohledem na jejich velikost

Obecně však a + c =1= p. pro parcelu 147/2. Ježto
p. pro 147/2 musíme zachovat, upravíme např. ve-
likost dílů a, c na a', c' tak, aby jejich vzájemný po-
měr bylzachován (tj. a: c = a' : c') a aby pak a' + c' =
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= ps pro parcelu 147/2. Při postupném oddělování
a vyčerpání ploch pozemků 146 a 147 dojde k výskytu
rozdílu mezi výměrou po pro původní 146 + 147
a ps všech oddělených dílů.

Budou-li zaměřeny body I, 2, přejde tento pří-
pad na 2 případy podle obr. 4.

Z uvedených případů vyplývá, že při nahrazení
dosavadní výměry, stanovené z obrazce, výměrou
-ze souřadnic, dojde vždy k výskytu rozdílu mezi vý-
měrou po a ps. Pro tento rozdíl není rozhodující,
zda je v dovolených mezích či nikoli, neboť příčinou
je rozdílnost technologií pro zjištění po a pSá jedná
se tedy o prvky různých souborů.

Při používání nové technologie v zaměřování
změn budou případy nahrazování výměr parcel vý-
měrami pozemků stále častější a je tedy aktuální
zabývat se otázkou, jak přizpůsobit údaje, které
dosud spočívaly na výměrách parcel, nové situaci
spojené se zaváděním výměr pozemků do EN.

1. Je to v prvé řadě otázka vlastnictví, kde se jeho
rozsah často mylně spojuje s výměrou parcely, evi-
dovanou vEN.

Při nahrazení výměry celé parcely nebo jejího
zbytku mohou nastat při převodu vlastnictví dva pří-
pady:

a) po> ps, tj. součet výměr ps oddělených
a převáděných částí je menší než byla výměra PO,
dosud evidovaná v EN. Aby nedošlo k vlastnictví
fiktivního, tj. v přírodě neexistujícího pozemku, bude
nutno stanovit jednotný postup pro úpravu výměry
před jejím plošným vyčerpáním, např. početní úpravou
ve výpočetním protokolu a vhodnou poznámkou
v identifikaci parcel.

b) Po < ps, tj. výměra nově zaměřeného pozem-
ku nebo všech jeho částí je větší. Je to případ pro
odstupujícího vlastníka příznivější. Postup by byl
stejný jako u případu a). V obou případech by mělo
být zaměření dosavadní hranice doloženo písemným
souhlasem všech dotčených vlastníků o její správnosti.

2. Výměra katastrálního území (dále k. ú.)
je jednak výsledkem výpočtu z průběhu katastrální
hranice a jednak výsledkem součtu výměr všech
parcel uvnitř k. ú. První výpočet je s hlediska kvanti-
ty početních výkonů vždy jednodušší a spolehlivější.
Dojde-li k nesouhlasu při údržbě mapy, je pravdě-
podobnější výskyt chyby u podrobného výpočtu
výměr.

Dosud se případ tzv. chyby v původním výpočtu
výměr (jen u výměr PO) a dále rozdílu, ke kterému
dochází při nahrazování výměr po výměrami ps,
řešil opravou výměry celého k. ú. Tento postup je
neodůvodněný v případech, kdy nedochází k faktické
změně katastrální hranice nebo k prokázání chyby
při prvním výpočtu tohoto údaje nebo nedošlo k za-
měření celého k. ú. přesnější metodou.

K. ú. je poslední územní celek, kde výměra byla
určena z jeho obvodu (a kontrolována součtem vnitř·
ních parcel). Výměry vyšších správních celků (okresu,
kraje, státu) byly získány jen součtem a bez kontroly
jiným postupem. Zde již nemohla být dodržena zá-
sada z velkého do malého, neboť nebylo realizováno
číselné zaměření státní hranice, které by umožňovalo
výpočet výměry státu ze souřadnic.

Z toho vyplývá, že každánezdůvodněná změna
výměry k. ú. má za nasledek změnu výměry okresu,

kraje, a nakonec státu, která neodpovídá skutečnosti.
V součtu se jedná o hodnoty až řadově IÚO ha,

jak vyplývá z údajů uveřejněných v [I] pro české
země pro období 1925-1937, a při tom tyto hodnoty
jsou výsledkem součtu hodnot kladných i záporných.

Vyloučíme-li proto postup s opravou výměry
k. ú., zůstávají nám 2 možnosti:

a) v praxi 'používaný postup vyhledání takové
výměry po (nebo několika výměr) dotčených parcel,
která by připouštěla vyrovnání rozdílu, aniž by pak
opravená výměra překračovala podstatně dovolenou
odchylku. Jde o parcely částečně změnou dotčené,
které zůstanou v EN evidovány s výměrou po;

1:» není-li tato cesta možná, navrhuje se pro každé
k. ú. zvolit vyrovnávací parcelu, která má dostateěnou
výměru, je ve vlastnictví státu· a je zařazena do kul-
tury z hlediska narodohospodářské evidence nedůle-
žité (např. ostatní plochy -:- náves).

Tato parcela by sloužila jako kompenzační vý-
měra pro vyrovnání rozdílů při početní úpravě uve-
dené odst. I a), b) ve výpočetním protokolu. Kromě
toho by se vedla pro tuto parcelu přesná evidence
o těchto změnách na samostatném dokladě.

Tímto postupem se odstraní neodůvodněné změny
celkové výměry katastrálních území a tím i vyšších
správních celků. Každoroční změna výměry celého
území státu při sumarisacise podstatně sníží jen na
změny v důsledku přdsnějšího zaměření celého k.ú.
nebo jeho přiměřené ,části (lokality).

Souřadnice, ze kterých se počítají výměry po-
zemků, jsou určeny mírami konstruktivními (sta-
ničení-kolmice nebo úhel-délka). Kromě těchto se
měří ještě míry,oměrné jako míry kontrolní a někdy
i míry vytyčovací. Májí-li zaměřované pozemky jede
noduchý tvar, možno z těchto měr nezávisl()u cestou
také počítat výměry, a to s velkou přesností.

Přesto je tř~ba považovat výměry vypočtené
ze souřadnic zaměřených bodů v terénu za .údaje
základní. Tento postup je univerzální, neboť umožňuje
u jakéhokoli tvaru pozemku při jednoduchém před-
pisu výpoqet nl;tpočítači (samozřejmě i ručně), umož-
ňuje další návainývýpočet. při rozdělení pozemku,
i přLpozdějším připojení lokality (viz obr. 3). Tato
poslední okolnost je důležitá, neboť se předpokládá se·
stavování nové situace z postupně zaměřovaných
lokalit, kdy výměry odvozené ze souřadnic zaměřeného
bodového pole zachovávají homogennost a umožňují
pozdější uzávěr na vÝIllěru úzenmíhó celku po zamě-
ření jeho hranice.

V článku byly projednány jen základní otázky,
které se vyskytly při zavedenfnovétechnologie V za-
měřování změn. Jsou 'ještě. 'další, které je třeba
vyjasnit a postup sjednotiť, a to i za přispění návrhů
z praxe.
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Vyhodnocení nejlep~ích pracovníků
resortu Českého úřadu geodetického
a kartografického v roce 1976

V úterý 2. listopadu 1976 se konala v IÚstředním
klubu školství a vědy ROH slavnostní konference u přI-
ležitosti předání čestných vyznamenání "Průkopnlk so-
cialistické práce" a vyznamenání "NejlepšI pracovník"
resortu Ceského úřadu geodetického a kartografického.
SlavnostnI konferenci zahájil ředitel kádrového a pers.

odboru s. Franta a uvital všechny vyznamenané pra-
covníky a jejich rodinné příslušníky, členku předsed-
nictva Ceského výboru odborového svazu s. Hamou-
'Zovou a pracovníka IX. oddělení ÚV ~sC s. ing. Ma-
tuszcyka.

Předseda Ceského úřadu geodetického a kartografic-
kého s. ing. Koubek v úvodním projevu blahopřál vy-
znamenaným pracovníkům - nositelům titulu "Prů-
kopnIk socialistické práce" a nositelům titulů "Nejlepší
pracovník" a poděkoval jim za jejich obětavou a pří-
kladnou práci při zavádění nových pokrokových metod
v našem resortu a vyzval je, aby své zkušenosti a po-
znatky předávali dalš~m spolupracovnIkům při plnění
náročných úkolů resortu i dalším rozvoji geodézie a kar-
tografie.

Clenka předsednictva českého výboru odborového svazu
s. Hamouzová blahopřála všem vYZIlJ8menaným jmé-
nem odborového svazu a poděkovala jim za jejich pří-
kladnou a průkopnickou práci a iniciativu, kterou je
potřebí, aby dále rozvljeli na svých praCOVištích.
Pracovník IX. oddělení iÚv KSC s. ing. Matuszczyk

blahopřál všem vyznamenaným a poděkoval jim za je-
jich příkladný postoj a mimořádné úsiH a angažova-
nost při plněnI náročných úkolů na úseku geodézie
a kartografie. Zabezpečení vědeckotechnického rozvoje
a novátorských metod, které vyplývají pro resort ze
závěrů XV. sjezdu KSC, bude nutno řešit dalšIm roz-
vojem vědy a techniky, automatizací pracI a iniciativou
pracovníků. V závěru projevil přání, aby jejich vzoru
a příkladu následovalo co nejvIce dalších pracovníků
resortu a popřál všem hodně zdraví a síly do příští
úspěšné práce.

Za vyznamenané poděkovala s. Miluše Cížová, za vy-
soké uznání jejich práce a sUbila jejich jménem, že
své zkušenosti a poznatky budou předávat svým spolu-
pracovníkům, zejména mladým, aby resort geodézie a
kartografie dociloval dalších úspěchů při plnění ná-
ročných úkolů pro rozvoj naší socialistické společnosti.
Cestný název "Průkopník socialistické práce resortu

Ceského úřadu geodetického a kartografického obdrželi
tito pracovníci:

Z Geodézie, n. p., Pardubice:
Ing. Jaromír L ti f e I m a n n - vedoucí provozu
Z Geodé'Zie, n. p., Brno:
Ing. Jaroslav Han á k - vedoucí oddllu.
Vyznamenání "Nejlepší pracovník" resortu Ceského

úřadu geodetického a kartografického obdrželi:
Z Ceského úřadu geodetického a kartografického:
Ing. Miloslav K i I ber g e r - ředitel odboru
Z Geodetické a kartografické správy pro Středočeský
kraj a pro hl. m. Prahu:
Ing. Hynek K o h I - ředitel
Ing. František Rys - zi1stupce i'eclitele

Z Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického:
Věroslav Ber g e r - řemeslník-specialista
Z Geodetického ústavu, n. p., Praha:
Ing. Roman B u b á k - vedoucí provozu
Z Kartografie, n. p., Praha:
Ing. Drahomíra J o š t o v á - ekonomicko-obchodní ná-
městek

Alois Cer n Ý - samostatný kartograf
Z Geodézie, n. p., Praha:
Ing. Marcel Mim r a - výrobní náměstek
Ing. Jaroslav C i per a - vedoucí střediska geodézie
Miluše C í ž o v á - ved. skupiny evidence nemovitostí
Z Geodézie, n. p., Ceské Budějovice:
František Va c h - technik
Julie N o ž i č k o v á - technička
Z Geodézie, n. p., Plzeň:
Ing. Vilém V y h n á I e k - vedoucí střediska geodézie
Hedvika Zem a n o v á - technička
Z Geodézie, n. p., Liberec:
Ing. Ivan T r i p a I - odpovědný geodet
Marie K a i s r o v á - samostatná technička

Z Geodézie, n. p., Pardubice:
Ing. Jan G I a t t - vedoucí oddllu
Jaroslav Hor á k - vedoucí kontrolor
Z geodézie, n. p., Brno:
Ing. Josef P u k I - vedoucf provozu
Miloslav H o b z a - technik
Libuše Srn o v á - referentka
Z Geodézie, n. p., Opava:
Lubomír S t o k s a - vedoucí oddílu
Ing. Jan K o ř I n e k - vedoucí oddílu
Všem vyznamenaným blahopřejeme k vysokému oce-

nění a uznání jejich práce a přejeme jim hodně úspě-
chů v další činnosti, zdraví a spokojenosti v osobním
životě.

Václav Hanzlík,
COGK

Výmenná ~kolskáodborná prax Uudentov
v ZSSR

Tak ako v predošlých rokoch, aj v školskom roku
1975/76 sa uskutočnila výmenná prax študentov Novo-
sibirska a Bratislavy odboru geodézía a kartografia. Ná-
plňou nebola len odborná stránka, ale o čo je hodnot-
nejšI a trvalejší tento pobyt, bola aj stránka spoločen-
sko-kultúrna a poznávacia v plnom rozsahu.
Skupina osmych sovietskych študentov pod vedením

doc. Ing. V. Raj f e I d a, CSc. a doc. Ing. J. Ga v r i-
lov a, CSc. k nám pricestovala koncom máj a t. r.
V teréne na DubnIku pri Starej Turej sa spolu s po-
slucháčmi 3. ročníka odboru geodézie a kartografie
(GaK) SvF SVŠT zúčastnili meračských prác, a to cviče-
nla Z vyššej geocléZie, elektronického merania dlžok
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a presnej nivelácie. Po skončení odbornej praxe na Oub-
níku sa vybrali na politicko-tematický zájazd po Slo-
vensku. Prezreli si Banskú Bystricu, Banskú Štiavnicu,
Počúvadlo a Vysoké Tatry - športový areál - dejisko
velkých športových podujatí. Mali možnost tak vidiet
krásnu scenériu našich jediných velhOr.
S geodetickými prácami sa sovietski študenti zozná-

mili v n. p. Geodézia, Zilina. Prehliadli si podnik, na-
vštívili polnú meračskú čatu, stretli sa s členmi SZM
a vedením podniku. V Bratislave navštívili n. p. Geo-
detický ústav, kde sa zoznámili s automatizovanou tvor-
bou máp velkých mierok. S kartografickou činnostou sa
oboznámili v n. p. Slovenská kartografia, Bratislava.
Ťažiskom ich odbornej školskej praxe v Bratislave

bola prehliadka katedier odboru geodézie a kartografie
Stav. fakulty SVŠT. Oboznámili sa so systémom teore-
tickej a praktickej výučby nól jednotlivých katedrách.
Ooc. Ing. Raj f 81 I d, CSc. uviedol, že priestory, kto-
rými disponujú katedry GaK na SVŠT sú vyhovujúce pre
pedagogickú a vedeckú prácu. Skutočnost, že každý vy-
sokoškols'ký učitel má vlastlm1 pra'covňu, dáva velké mož-
nosti na individuálny prístup pedag6ga k študentovi a na-
opak. Nevýhodou je podla názoru sovietskych peda-
g6gov, že trojtýždňová PMx študentov v ČSSR je z hla-
dřska zácvIku poslucháčov nedostačujúca. Sovietski Š'tu-
denti majú totiž dvojme'sačnú prax na to, aby skončili
školualko hotoví špecia'lísti.
Bohatá činnost bola aj v oblasti kultúrno-poznáva-

cej pri prehliadke Prahy a Bratislavy. Oboznámenie sa
so súčasnou a minulou architektúrou, prehliadka múzeí,
galérií, návšteva opery, stretnutia s mladými ludmi, dlhé
debaty, nové priatelstvá zanechávali vo vedomí a v srd-
ciach nezabudnutelné pocity a zážitky.
Oňa 20. júna t. r. sa pobyt sovietskych poslucháčov

v ČSSR skončil a spolu s nimi z Bratislavy sa vydala na
dalekú cestu do Novosibirska aj československá skupi-
na osmych študentov pod vedením doc. Ing. V. Ma g u 1u,
CSc., prodekana SvF SVŠT a doc. Ing. M. Háj e k a,
CSc.
25. júna t. r. sme docestovali do N o vos i b i r s k a.

Ťažko opísat úprimné a srdečné privítanie, ktoré nám
pripravili študelllJti a učitelia NIIGAiK-u na novosi-
bírskej stanici. Na druhý deň sme sa vybrali na prehliad-
ku školy po jednotlivých katedrách. Navštívili sme Ka-
tedru fotogrametrie, kde sme si pozreli fotogrametrické
prístroje, počnúc leteckými dobovými kamerami, ktoré
sa používajú v ZSSR a končiac prekreslovačmi, stereo-
planigrafmi a stereoautografmi. Vybavenie tejto kated-
ry, ako sa vyslovili naši vedúci je velmi bohaté a roz-
manité. Stretli sme sa aj s takými prístrojmi sovietskej
výroby, které u nás nepoznáme.
Oalšia katedra, ktorú sme si s velkým záujmom pre-

zreli, bola Katedra aplikovanej matematiky. Tu nás za-
ujala spolupráca katedry s elektrotechnickým inštitú-
tom v Novosibirsku, čoho výsledkom boli rOzne moderné
skúšajúce prístroje, o ktorých sa u nás hovorí dost oje-
dinele. Už tu sa študent začína učiť narábat s jedno-
duchými programami, narábat s informáciami, so sym-
bolmi a k6dami. Študenti mOžu na počítači
pod dozorom riešiť úlohy. Prejdl1 prakticky celým
postupom od zostavenia programu, nadierovalJ1ia,
až po výsledné hodn'oty. PrezreH ·srne si ešte
Katedru inženierskej geodézie, a Katedru karto-
grafie. Velmi nás zaujalo Geodetické laborat6rium, kde
nám ukázali nové automatické digitálne prístroje na hy-
droniveláciu. Po skončení prehliadky školy nás prijal
rektor NIIGAiK-u, kde boli prítomní aj predseda KSSZ
a Komsomolu na škole. Množstvo otázok z našej strany
bolo zameraných na výučbu, na podmienky štúdia, na
ŠVOC študentov, d,alej na výmenu pozootkov v spolu-
práci družobných škOl, konfrontáciu práce medzi kated-
rami, organizovanost a prácu SOv. študentov v Komso-
mole a na ich aktívnu činnosť. Toto všetko nám dokres-
lovalo celkový pohlad na školu.
Počas niekolkých dní organizátori nás previedli novo-

sibiookýrni podnikami geodézie a kartografie s jeho vý-
počtovým centrom a Výskumným ústavom geodézie; Vša-
de sme boli mllo prijatí. Predstavitelia podnikov veno-
vali ná/m ven~ou pozornost. Mali srne možnostprejsf celou
výrobou vzniku mapy fotogrametrickou met6dou. Zo-
známUi sme sa s tvorbou a reprodukciou školských

máp. Vo výpočtovom stredisku nám ukázali dva počítače
s príslušenstvom. Pre nás zaujímavé boli ukážky práce
na počítači EC-I030. Vo výskumnom ústave srna "nazre-
li" do problémov, s kitorými sa v súčasnosti zaoberajú
ako je využitie holografie v geodézii, digitalizácia údaj ov
z dialkomera so základnicou, efektívne zaznamenávanie
údajov nameraných na stanovtsku na magnetickú pásku,
presný indikátor na vyhladávanie vodivých podzemných
rozvodov a pod.
Velké úlohy stoja pred sovletskymi geodetmi a karto-

grafmi na Sibíri. Ookazom toho je fakt, že napríklad
geodetický podnik v Novosibirsku sa stará o územie,
ktoré je cca 10-krát vačšie ako naša ČSSR. Na tomto
velkom území má ročné produkciu 2000 mapových listov
velkej mierky vyhotovených prevážne fotogrametrickou
met6dou.
Zúčastnili sme sa aj poJnej meračskej praxe. Poslu-

cháči 1. a 3. ročníku NIIGAiK-u vykonávajú povinnú
odbornú školskú prax na cvičnom teréne nazvanom "po-
lyg6n" pti obci IzdereVlaja, 40 km v. od Novosibirska.
Tu sme vykonali spolooné cvi,čenia z vyššej geodézie,

inžinierskej geodézie, astron6mie a gravimetrie. Olžka
odbornej praxe je dva mesiace, čo nás sprvoti prekvapi-
10. No o niekolko dní sme to pochopili. Špecializácia je
už od prvého roooílm. Preto poslucháč musía.j prakticky
osvojit si do najmenších podrobností met6dy merania
od základných k moderným a rovnako i pracovný po-
stup. ZapOsobil na nás dOraz, aký pedag6govia kladú
na meranle terénu napr. stolovou met6dou. Každý poslu-
cháč má zamerat územie a rozlohe 100XI00 m a musí
to sám vyhodnotit. Ked každý študent prejde takýmito
postupmi, je po absolvování školy schopný samostatne
pracovat a organizovat celý pracovný postup.
Napríklad poslucháči 4. ročníku odboru fotogrametrie

odchádzajú na Kamčatku, kde vykonávajú fotogrametric-
ké pozorovania a vyhodnotenia vzniku kráterov a činnosti
sopiek. S touto prácou potom prechádzajú do 5. ročníka
a všetky poznatky uplatňujú na spracovanie diplomovej
úlohy. My študenti myslíme si, že je to progresívna
výučba, ked posluchač je od začiatku zainteresovaný na
konkrétnej práci. Samozrejme bez predchádzajúcej in-
tenzívnej prípravy nie je to možné.
Celý meslac, ktorý sme strávili v Sovietskom zvaze

nebol naplnený len odbornou praxou. Prezreli sme si
vyše mili6nový Novosiblrsk, druhé najvll.čšie mesto ZSSR
čo do rozlohy, rozprestierajúce sa na obidvoch brehoch
rieky Ob. Mesto, které má len 83 rok ov, no v mnohom
sa vyrovná Moskve. Prudká centralizácla prlemyslu počas
II. svetovej vojny do tejto oblasti podnietila rýchly rast
všetkých vedných disciplín. Praktickým dOkazom toho je
i akademické mestečko.
Kultúrne programy, besedy, večierky, návštevy divad-

la, kina nám dali možnosť nazriet do bohatstva soviet-
skej kultúry. Na druhej strane chce li mnoho vediet so-
nebol nap[nený len odbornou 'praxou. Prezreli sme si
okrem iného priblížiť našu vlast spevom a tancom. Ne-
zabudnutelný bol rozlúčkový večer pri táborovom ohni,
pretosa nám ťažko odchádzalo.
Z Novosibirska sme odleteli na geomorfologlckú prax

do I r k u t s k a spojenú s prehliadkou kultúrnych a his-
torických pamlatok.
Splnila sa nám túžba vidiet 1621 m hlboké jazero

Bajkal. Vyteká z neho rieka Angara, ktOfÚ srne uvideli
ešte raz a to v Bratsku. Bratská hydrocentrála je velké
dielo ludského urnu a technickej zdatnosti. Prlehradný
múr je dlhý 5200 m, čoho bet6nové jadro má 850 m.
Rozdlel hladín je 104 m, hrúbka múru pri základoch
100 m, dlžka vzdutej vodnej hladiny je cca 500 km. Ved
ke by neprltiekla ani kvapka vody do nádrže, Bratská
hydrocentrála má zasoby vody na dva roky a mohla by
pracovat bez zmeny výkonu. Nie je možné si predstavit
stavbu a rovnako i prevádzku hydrocentrály bez presných
g e ode t i c k Ý c h meraní. A to bolo cielom našej ná-
vštevy v Bratsku_ Vedúci geodetického oddelenia poin-
formoval nás o kontrolných bodoch po hrádzi, v šach-
tách, všade tam, kde sa nachádzajú presné polohové, či
výškové body.
Asi 500 bodov je pojatých pri kontrole polohového

a výškového meranla. 'iitabilizácia "základných" výško-
vých bodov je prlspOsobená podmie!Il~am. Výškové body
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sú stabilizované v skale v hlbke od 18-40 metrov a na
povrch vyvedené pomocou invarového drotu.

Polohové odchýlky, posuny hrádze, merajú nie optiC-
ky,' ale mechanicky invarovým drotom. Na začiatku pre-
vádzky hydrocentrály merania boli častejšie, no po ustá-
lení sa priehradného múru presné pozorovania sa robia
raz, prípadne dva razy za rok.

Posledné štyri dni nášho pobytu sme strávili v M o s k-
ve, hlavnom meste Sovietskeho zvlizu. Prezreli sme si
historické pamiatky a múzeá v Kremelskom paláci. Na-
vštívili sme mauz6leum V. I. Lenina na Červenom ná-
mestí. Rovnako sme si prezreli výstavu VDNCH [Vy-
stavka dostiženij narodnovo choziajstva), kde nás hlav ne
zaujali pavil6ny kozmonautiky a výpočtovej techniky.
Velkým dojmom na každého zaposobila najvyššia stav-
ba na svete - 540 m vysoká veža Ostankina.
V Kremelskom zjazdovom paláci sme sa zúčastnili

predstavenia opery "Barbier zo Sevilly". Štyri dni nášho
pobytu v Moskve ubehli velmi rýchlo, a tak sa náš
mesačný pobyt v ZSSR skončiL Ešte raz sme sa z vtáčej
perspektívy rozlúčili s Moskvou a plní nezabudnutel-
ných spomienok sme sa vrátili domov do Bratislavy.

Mate; Klobusiak,
študent 4. ročníka GaK SvF SVST Bratislava

Doc. Ing. Milan Ht1lek, CSc.,
Katedra mapovania a poz. úprav SV ST, Bratislava

SALIŠČEV, K. A.: Kartověděnie [Nauka o mapách).
lzdatělstvo moskovskovo universitěta, Moskva 1976, 438
stran, 172 obrázků, 20 tabulek, cena 1,66 rublu

Nová učebnice profesora Sališčeva je určena studen-
tům specializace kartografie na univerzitách. Podává
teoretické základy kartografie, to jest:

předmět a metody kartogl'afie i mapy [kartografic'ké
modelování skutečnosti], zahrnující matematickou osno-
vu map, teorii generalizace a teorii zpliSobů zobra-
zování [znakovýCh soustav) a také otázky klasifikace
a rozboru map,

kartografické pramenné materiály, jejich systematický
přehled a rozbor včetně příslušných otázek teorie vě-
deckých informací,

teorii a metody užití map [kartografickou metodu
zkoumání),

historii kartografické vědy a praxe.
Obsah učebnice je uspořádán do 15 kapitol; jimž

předchází předmluva se sdělením, že podrobnost výkla-
du v jednotlivých kapitolách je přizpůsobena učebnímu
programu Moskevské univerzity. Tam, kde je v tomto
programu příslušné látce věnován samostatný předmět
mimo nauku o mapách - např. matematické kartografii,
topografii, kartografickým metodám zkoumání - omezuje
se recenzovaná učebnice na výklad hlavních poznatko..
si zachovává velmi cennou komplexnost podání nauky
o mapáCh.

Vzhledem k neobyčejně bohatým poznatkům ulože-
ným v knize nezbývá ve stručné recenzi než uvést
alespoň výčet obsahu a jeho souhrnné zhodnocení.

Kapitola 1. Zeměpisné mapy a kartografie. Nauka
o mapách a její obsah, základní vlastnosti zeměpisných
map a jejich definice, mapy jako modely prostoru. vý-
znam zeměpisných map pro vědu i praxi. Jiná kartogra-

fieká zobrazení. Definice kartografie. Skladba kartogra-
fie z jednotlivých disciplin, odvětvové rozdělení karto-
graf1e. Vazby kartograf1e s jinými vědami. V2.tahy kar
tografie k umění. Prvky zeměpisné mapy.

Kapitola 2. Matematický základ map. Výklad o kar-
tografických zobrazeních, klasifikace zobrazení podle
vlastností zkreslení. Klasifikace zobrazení podle uspo-
řádání poledníků a rovnoběžek v obraze při normální
poloze zobrazení. Zkreslení v kartografických zobraze-
ních, jejish rozdělení, výpočet hodnot zkreslení na ma-
pách. Základní vzorce v kartografických zobrazeních.
Volba zobrazení, některá obecně upotřebitelná zobra-
zení pro mapy světa, polokoulí, kontl.nentů a Sovětské-
ho svazu, zobrazení topografických map. Příklady odvo-
zení zobrazovacích rovnic. Souřadnicové. sítě. MěřHka.
Dělení map na listy, kompozice, orientace kartografic-
kých sítí. Systém označování mapových listů.

Kapitola 3. Kartografické znaky a způsoby kartogra-
fického zobrazování. Kartografické znaky, jejich použití
a rozlišování. Značkový způsob. lzočarový způsob, pseu-
doizočáry. Způsob kvalitativních barev. Způsob lokalizo-
vaných diagramů; Tečkový způsob. Areálový způsob.
Způsob pohybových znaků. Kartodiagramy. Kartogramy.
Volba stupnic. Současné užití růZných způsobů zobrazení
a jejich modifikaCě, soustavy a standardizace znaků.

Kapitola 4. Způsoby zobrazení reliéfu. Podstata problé-
mu, perspektivní zobrazení reliéfu. Zobrazení reliéfu na
principu svislého nebo šikmého osvětlení, šrafování, stí-
nování. Výškové k6ty, zachycení reliéfu digitálním způ-
sobem. Zobrazení reliéfu vrstevnicemi. Zobrazení prvků
reliéfu nezobrazitelných vrstevnicemi. Řešení vrstevnic,
zvýšení názornosti vrstevnic, barevná hypsometrie. Sou-
časné užití různých způsobů zobrazení reliéfu. Stereo-
skopické způsoby zobrazení reliéfu, anaglyfy. Reliéfní
modely. Blokdiagramy.

Kapitola 5. Popisy na zeměpisných mapách. Druhy po-
pisů. Písma. Umístění popisů. Kartografická toponimika,
výběr a vyjádření názvů. Rejstřík zeměpisných názvů.

Kapitola 6. Kartografická generalizace. Podstalta a čini-
telé generalizace, hístorický přehled. Způsoby generali-
zace. Vliv kartografických znaků na generalizaci. Gene-
ralizace bodových jevů. Generalizace čárových jevil.. Ge-
neralizace plošných jevů. Generalizace rozptýlených je-
vů. Generalizace ukazatelo. pohybu a vztahů. Výběr po-
pisů. Vliv generalizace na výběr způsobů zobrazení. Ma-
tematické vyjádření generalizace.

Kapitola 7. Třídění, druhy a typy zeměpisných map
a atlasů. Principy třídění zeměpisných map. Třídění map
podle měřítka a území, podle tématiky, podle účelu.
Současné použití klasifikací. Typy Zeměpisných map. Ze-
měpisné atlasy, jejiCh určení a třídění. Charakteristiky
atlasů jako celistvých výtvorů.

Kapitola 8. Hlavní pramenné mapy. Výklad o pramen-
ných mapách. Sovětské topografické mapy, ostatní obec-
ně-zeměpisné. mapy SSSR. Zahraniční topografické mapy.
Topografická znalost pevnin. Mapy moří. Mapy světa
v měř. 1 : 1000000 a 1 : 2 500 000. Zeměpisné atlasy světa.
Tématické mapování SSSR. Komplexní mapování, sovětské
komplexní atlasy. Zahraniční tématické mapy a atlasy,
mezinárodní tématické mapy. Zahraniční komplexní
atlasy světa, států, regionů a měst. Texty k mapám a atla-
sil.m.

Kapitola 9. Informace o kartografických pramenech
a literatuře. Vědecké informace v kartografU. Kartogra-
fická bibliografie a její druhy. Kartografická bibliogra-
fie v SSSR. Kartografická bibliografie v zahraničL Biblio-
grafie kartografické literatury. Kartografické informační
systémy. Kartografické archivy a orgány kartografických
informací.

Kapitola 10. Rozbor a hodnocení zeměpisných map a
atlasů. Rozbor a hodnocení map. Rozbor matematické
osnovy map. Rozbor úplnosti obsahu mapy, hodnocení
objemu informací. Rozbor souhlasu mapy sě skutečností.
Rozbor geometrické přesnosti map. RozbOr součaSnosti
map. Hodnocení kvality úpravy mapy. Rozbor vědecké
a ideologiC'ké Ihodnotymap. Metodika rOllboru a hodno-
eenfínap. Rozbor a hodnocení atlasi'J..

1976/354



Geodetickta kartograflok, obzOl'
roi!ník 22/64, i!íslo 12/1976 355

Kapitola 11. Kartografická metoda výzkumu. Podstata
problému, základní směry užití map, výklad o kartogra"
fické metodě výzkumu. Základní způsoby analýzy při
kartografické metodě výzkumu. Současné využitI a úpra-
va map při kartografické metodě výzkumu. Přesnost a
hodnověrnost kvantitativních údajů získaných zmapl
Charakteristiky užití map v praktické činnosti ava vě"
deckém výzkumu, sledování zákonitostí rozInístěníjevů
pomocí map, vymezování územních celkil.. Výzkum: .vzta"
hil. a závislostí jevu pomocí map. Výzkum dynamiky jevu
pomocí map. Využití map vprognostice

Kapitola 12. Historie kartografie. Kartografie v prvo-
bytné spolei!nostla ve starověku. Obsah a úkoly historie
kartografie, prameny, kartografická vyobrazení uprvo"
bytných národil.. Kartografická vyobrazení v zemích
Středního východu. Kartografie a geografie v antickém
Řecku a v zemích helénského světa. Kartografie ve· sta"
rém Římě, silniční mapy, "Geografie" Klaudia.Ptolemaia.

Kapitola 13. Kartografie ve středověku (V. - polovina
XVII. stol.) Geografie a kartografie v Arménii a. v zemích
arabského kallfátu. Kartografie v Cíně. Zápaqoevropská
kartografie v době dO velkých zeměpisných objevu, mo-
nastirské mapy, portulány, vynález knihtisku, r9zšíření
Ptole:maiovy "Geografie". Rozkvět západoevrppské karto"
grafie v XVI. a XVII. stol., mapování a regiQnální mapy,
atlasy, Merkátor, kartografické dílny. Kartografie Ruské-
ho státu v předpetrovské epoše, založení ruské kartogra"
fie, Bolšoj Certěš, mapování Sibiře, práce C. U. Remezova.

Kapitola 14. Kartografie novéhovl!ku. Západoevropská
kartografie v 2. polovině XVII. a v 1. polovině XVIII. stol.,
francouzská stupňová měření, mapy Gallie. Ruská karto-
grar'ie v XVIII. stol., organizování státních mapování,
Atlas Kirilova, Geografické oddělení Akademie věd a
atlas z roku 1745, dílo M. V. Lomonosova, generální ma"
pování. Cassiniova mapa, vojenská kartografie v před-
ních státech západní Evropy v období upevnění kapita"
lismu. Ruská vojenská kartografie do 70. lét XIX. stol.
Vojenská kartografie v období Imperialismu, zdokonalení
topografických map, nové úkoly ruské vojenské karto-
grafie, mapyzápadníbo pohraničníhO prostoru, karto"
grafie za 1. světové války: Kartografické práce občan"
ských správ. Mapování moři. Tématické mapování. Kal'"
tografická činnost geografických společností a kongresu.
Cinnost soukromých kartografických podnikil..' RoZpraco"
vání teoretických otázek kartografie,· .

Kapitola 15. Kartografie posledního období. Založení so-
větské kartografie. Leninské dokUmeríty o kartografii.
Podíl sovětské kartografie při budovánísocialismu (v ob-
dobí do Velké vlastenecké!války J. OpatřenI v rozvoji
sovětské kartografie, vznik vědecké kartogtafie.Sovětská
kartografie v době Velké vlastenecké války, Kartogra"
fie v kapitalistických státech v době do 2; ·světovéválky
a v jejím pril.běhu. Rozvoj sovětské kartografie 'po velké
vlastenecké válce. Úspěchy kartografické vědy v SSSR.
Kartografie v socialistických státech. Kartografie v ka-
pitalistických a rozvojových zemích-po 2. světové válce.
Mezinárodní .organizace a spolUpr-ácé v oblastikartogra"
fie. Perspektivy rozvoje kartografie.
Závěr učebnicé obsahuje . seznam doplňkové literatury

k jednotlivým kapitolám a dále předmětný a jmenný
rejstřík.
Již sám výčet obsahu nové·učebnice prof. Sališčeva je

dokladem komplexnosti jejího záběru nauky o mapách
a také aktuálnosti, tj. zahrnutí nejnovějších, progresiv"
ních poznatku. Autor navázal na své dřívější .učebnice,
přepracoval a doplnil jejich obsah o nové významné vý"
sledky své vědecké i praktick,é činnosti v.četně p:ůsobení
ve význačných funkcích mezinárodnícn a Sovětskýcb od-
borných organizací. S důkladným vědeckýmPNJllyšle"
ním cituje též. nové poznatky uveřejněné v závailných
publikacích oboru kartografie na celém světě. J)rof. Sa"
liščev tak vytvořil učebnici, kter:á se nesporně .stává
základním . dílem _.kartografické . litel'at.llry, Z bonatství
- poznatki'! uložených v.·Učebnici !lJe~po!'í ZdUJ:1t~ toho,
že jsou podány výklady nelzákladnější~b 9t62.;e~_s-amotné
podstaty kartografie jako vědy; jejích·vztah"_ i jinými
progresivními vědami a samozřejmě též všechny tomu

odpovídající informace potřebné pro tvorbu a užití kar-
tografických děL Také podání historie kartografie na
cca 100 stránkách textu s obrázky je při své koncepci
velmi cennou částí knihy.
Učebnice je sice určena studentum kartografie na uni-

verzitá'ch, její využití jako komplexního zdroje dil.sledně
vědecky koncipovaných základních poznatkil. o kartogra-
fii je však mnohem širší. Je vynikajícím zdrojem poučení
všem kartografům, kteří chtějí být na úrovni současného
stavu a dalšího rozvoje vědeckých poznatkil. ve svém
oboru.

TOMAN, J.: Jak dobře mluvit (2. vydání)
vydala: Svoboda 1976, str. 338, cena 29 Kčs

Autor pu'bHkace je metodologem vědeckýoh informací
v Ceskoslovenské akademii věd, který své bohaté zku"
šenosti vlastní i získané studiem litel'atury se snaží
předat velmi poutavou až zábavnou formou. Proto také
publikaci "Jak dobře mluvit" lze vřele doporučit nejŠir-
šímu okruhu čtenáři'!, kteří chtějí nebo potřebují se
dobře naučit mluvit a současně se seznámit s psycho-
logií lidských vztahi'! a s komunikací mezi lidmi. Kniha
je vhodná pro všechny hospodářské pracovníky a funk"
cionáře organizací, kteří jsou nuceni často bud v užším
kruhu lidí nebo na veřejnosti mluvit a není pochyb
o tom, že všem záleží na tom, aby mluvili dobře. Ale
mnoho cenných rad najdou i ti, kteří jsou ve svém slov"
ním· projevu ostýchaví, ač jejich znalosti jsou velké
a mohli by něco z nich předat.
Kniha je rozdělena na dvě části; v první části knihy

autor pojednává o tom "Jak dobře mluvit v užším
kruhu" a v druhé části "Jak mluvi:t na veřejnosti".
O bohatství obsahu svědčí nejlépe názvy alespoň hlav"
ních kapitol, jichž je v první části 17 ave druhé části 9.
Na závěr publikace je připojen přehled nejdůležitějších
zásad, které je třeba si osvojit, neboť podávají metodické
rady, jak uskutečnit rozhodnutí naučit se dobře mluvit.
Věcný rejstřík poskytuje možnost urychleného vyhle"
dání vysvětlení k jednotlivým pojmům a obsáhlý seznam
literatury umožňuje hlubší studium.
Pro bližší představu o zajímavosti knihy uvádím heslo"

vitě obsahy některých kapitol:
1. Bez schopnosti řeči by člověk nebyl člověkem -

vývoj řeči dítěte; růst slovní zásoby dítěte; vztah
i'eči a myšlení; jalk se mapuje lidský mozek?

2. Schopnost dobře mluvit a lidská spokojenost - mě-
i'ítkem lidské spokojenosti je uplatnění člověka ve
společnosti; kdo dovede dobře mluvit. řeší snadněji
své problémy; proč jsou někteří lidé osamoceni?

'3. Především záleží na obsahu a etice - nedopustit,
~by umění dobře mluvit bylo zneužito; mluva je
prostředkem k vytvoření dobrých lidských vztahil..

4. Hlas a sluch zprostředkují styk s okolním světem-
mluvidla jsou nejdokonalejší "přístroj"; poruchy
blasu acv'ičení hlasu; sluchOlVé ústrojí.

5. Výběr slov- hO\iorová a spisovná ,čeština, používá"
ní cizích slov, používání moderních slov a přísloví;
nepřesnost ve vyjadřování.

6. Uspořádání řeči - stavba a délka vět, styl řeči.
7. Postoj, gesta a mimika.

8. Navazování styku - představování, náměty rozho"
voru, náhodná setkání; co napomáhá navazování
styků?

9; -Jak získat a udržet pozornost posluchačil..

le" Osobnost hovoříclho - fyzický zjev a upravenost;
oblečení, vystupování -li. společenské zpil.soby; přá-
telské choVání, zdvořilost a slušnost.
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11. Po čem lidé touží - úspěch kolektivu záleží na
dobrých vztazích jeho členů; člověk touží po uznání;
umíte vytknout chybu?

12. Cemu se naučit - způsob jednání měříme podle
partnera; zdvořilé jednání odzbrojuje; pochybnosti
nebo podezření vyslovujte opatrně; buďte taktní; kdy
máme mlčet, jak přemoci ostýchavost a trému?

13. Ceho se vystříhat - nepoučujte druhé; nebuďte ná-
ladoví; neměňte příliš často téma hovoru; nehádejte
se.

14. Naučte se rozUlffiět mluvě beze slov - mlul.'a těla,
gesta; maska, kferou lidé nosí; kontakt očima.

15. Jak přesvědčit druhé - rozdH mezi míněním, názo-
rem, přesvědčením; osobnost přesvědčujícího; povaha
posluchače; názory jednotlivce a skupiny; argumen-
tování, sugestivní jednání.

16. Rozhovor může sloužit různým účelům - jakým
způsobem se stát dobrým společníkem; téma spole-
čenského hovoru, diskuse; jak vyřídit stížnost?

17. Komunikace a lidské vztahy z hlediska psychologic-
kých poznatků - vznik přátelství; malé společenské
skupiny; existuje všeobecná společenská schopnost?

18. Porady a jejich řízení - příprava porady; řízení
průběhu porady; dobrý předseda - mezilidské vzta-
hy.

19. Historie a druhy řečnictví - druhy veřejného pro-
jevu; projevy na schůzích a shromážděních společen-
ských organizací.

20. Shromažďování informací a informačních mate-
riálů - racionální metody záznamu o tom, kde jste
co četli; zájem o tom, co jste četli; vyhledávání
informací a materiálů pro přípravu projevu.

21. Příprava projevu - stanovení tématu a zaměření
projevu na posluchače; třídění a hodnocení mate-
riálů a informací; osnova projevu.

22. Začátek, hlavní část a konec projevu - vypracová-
ní rukopisu projevu.

23. Na prvém místě jsou posluchači - jak získat zájem
posluchačů; sledujte reakci posluchačů; dotazy a
příspěvky posluchačů; atmosféra v sále.

24. Podání - přirovnání, metafora, aforismy, přísloví a
rčení, citáty, příklady; řečnické otázky; používání hu-
moru a vtipu.

25. Sloh a jazyková úroveň projevu - mluvíme spi-
sovně.

26. Přednes projevu - pohyby, postoj, gesta a mimika
při veřejném projevu; hlas a veřejný projev; zdi\ra-
znění jednotlivých slov nebo vět, tempo řeči a přes-
távky; pohotovost.

Jistě tato obsahová náplň vás přesvědčí o zajímavosti
publikace. Ale ještě bych rád na závěr citoval něco
z kapitoly "Porady a jejich řízení" - "Porady jsou
jedním z nejdůležitějších nástrojů při projednávání di\-
ležitých otázek a při rozhodování ve všech složkách
našeho hospodářského a politického života. Na poradách
se uplatňuje právo občana spolurozhodovat při řešení
veřejných otázek".

Vedeckotechnická spoločnost pre geodéziu, fotograme-
triu a kartografiu v NDR - Kammer der Technik
(KdT) - má za sebou už 25 rok ov činnosti. Pri príle-
žito sti tohoto jubllea usporiadali dňa 1. a 2. okt6bra 1976
1.'0 Schwerine v e d e c k é k o I o k v i u m. V rámci toho-
to slávnostného podujatia boli prednesené referáty zhod-

nocujúce jednak celkové úspechy KdT dosiahnuté v spo-
ločnosti, ďalej výsledky dosiahnuté jednotlivými zložka-
mi a odbornými organizáciami spoločnosti. V referátoch
boU naznačené aj smery ďalšieho rozvoja geodézie
a kartografie. Pre informáciu názvy prednesených refe-
rátov sú nasledovné:
Prof. dr. Ing. Pes c h e I; 25 rokov socialistickej spo-

ločenskej práce na poli geodézie, fotogrametrie a kar-
tografie v rámci KdT,

Prof. dr. Ing. F. D e u m I i c h: Iniciativa KdT - príspe-
vok k racionalizácll uznesení IX. zjazdu SED,

Ing. K. H. A I ber t: Zintenzívnenie geodetických a kar-
tografických prác, zvyšovanie tvorivej iniciativy a vyš-
šej produktivity li efektivnosti, zlepšenie kvality merač-
ských prác,

Ing. O I b r i c h: Ůalší vývoj štandardizácie máp vel-
kých mierok,

Ing. M a y e r: Výsledky a skúsenosti v odbore prie-
myselnej fotogrametrie a ďalšia spolupráca s odbor-
níkmi iných profesí,

Dr. Ing. W o I f: Stav a perspektivy využitia fotointer-
pretácie v národnom hospodárstve a vede NDR,

Ing. Q u e i s sne r: Spolupráca spoločnosti s vydáva-
telom máp na zVýšenie efektivnosti a produktivity
práce,

Dr. Ing. S c h i II ing: Požiadavky a možnosti zinten-
zívnenia a zvýšenia efekUvnosti produktivity v geodézil
a inžinierskej geodézil,

Dr. Ing. S c h o II e r: vývoj prístrojovej techniky pre
geodetickú a kartografickl1 produkciu,

Dr. Ing. H e n n ing: Geodeticko-kartografické úlohy
spojené s evidenciou nehnutelnosti ďalšieho rozvoj a
Berlína,

Ing. T h il m mel: Iniciativa a spolupráca pre kom-
plexné využitie geodetických metM a prístrojov pri
aktualizácli a obnove máp evidencie nehnutelnosti,

Ing. G r i es: Ortofototechnika ako racionálny pro-
striedok na vyhotovenie podkladov plánovania;
V referátoch sa vyzdvihovala nutnost prehlbenia spo-

lupráce podnikov a pobočiek s inými organizáciami za
účelom zvyšovania produktivity práce a zavádzania no-
vých poznatkov vedy a techniky do praxe. Zvlášt velký
význam sa kládo I na vyhotovenie a udržiavanie máp
velkých mierok, na ich všestranné využívanie a potre-
bu pre široký okruh záujemcov a v neposlednej miere
pre evidenciu nehnutelností. Za účelom lepšieho zabez-
pečenia máp velkých mierok evidencie nehnutelnosti
uzatvárajú sa dohody o spolupráci medzi pobočkami re-
zortných organizáclí s orgánmi národných výborov, kto-
ké zabezpečujú v NDR evidenciu nehnutelností.

Značnú pozornost venovali na kolokviu problémom
r a c i o n a li z á c i e geodetických prác a štandardizá-
cli mapovania 1.'0 velkých mierkach. Národné hospodár-
stI.'o zvyšuje nároky na mapový fond, a najm1i na mapy
velkých mierok. Vyžaduje to sústredenie pozornosti
v smere:

- zlepšenia plánovania a koordinácie prác,
- ďalšieho vývoj a technol6gie mapovania zavádza-

ním novej techniky,
- ďalšieho usmernenia štandar'dizácie, ktorej faktormi

sú najm1i: vyhotovenie čo najúčelnejšej mapy,
umožnenie vývoj a najracionálnejšej technol6gie, ra-
cionaUzácia organizácie práce a vyžadovanie nasa-
denia do praxe najefektivnejšej met6dy, zjednotenie
používaných meračských pomocok, zníženie nákla-
dol.' na primeranú mieru (najm1i na riadenie a zvy-
šením účinnosti kontrol),
zvyšovania osobnej zodpovednosti za kvalitu práce
a zintenzívnenie produktivity práce.

Z referát ov bolo vidieť, že geodeti v NDR velmi do-
kladne analyzujú organizáciu práce, kooperáciu a ko-
ordináciu geodetických organizácií za účelom skvalit-
nenia práce a zavádzania racionalizácie. Pri zavádzaní
automatizácie sú však opatrní a kladú velký doraz na
efektlvnost investícií a zvyšovanie produktivity práce.

Stredobodom viacerých referátov bolo zabezpečenie
primersnej kvality geodetických a kartografických prác
a výrobkov, čo znamená stručne povedané: dodržiavat
dovolené odchylky, zabezpečit podmienky na dodržiava-
nie kvaUty, vyvinút a používat primerané prístroje a po-
mocky.
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Niektoré referáty sa zaoberali koncepčnými otázka-
mi ďalšieho vývoja geodézie a kartografie v NDR. V tom-
to smere sa vyzdvihovala najmli použivanie f o t o g I' a -
m e t I' i e pre mapovanie vo velkých mierkach, automa-
tizácia kartirovacich prác použitim vhodných automatic-
kých koordinátografov a problémami inženierskej geo-
dézie.
Celkove možno konštatovať, že referáty nielen zhrnu-

li a zhodnotili úspešnú 25-ročnú politicko-odbornú čin-
nosť KdT, ale aj vytýčili smery ďalšieho rozvoj a geodézie
a kartografie v Nemeckej demokratickej republike. Nie-
ktoré prispevky budú zverejnené v odbornom časopise
Vermessungstechnik.
Okrem uvedených referát ov odzneli na kolokviu ešte

viaceré pozdravné prejavy zástupcov rQznych orgánov
a organizáci! NDR. Naviac slávnostnú atmosféru pod-
čiarkovala pritomnosť čelných predstavitelov vedecko-
technických spoločnosti ludovodemokratických štátov
z BI:R CSSR MI:R a PI:R. Odbornú časť kolokvia do-
plňali' spoloČenské a kultúrne podujatia, ktoré hosti-
telia starostlivo pripravovali.

Doc. Ing. lura/ SoIc, CSc.,
Katedra geodtizže SVST,

Bratžslava

Symposium s mezinárodní účastí
"Konstrukce gyrotheodolitů a jejich
využití v geodézii"

Bylo uspořádáno v ,rámci "GeodeUckých oborových dni't
- Brno 1976" ve dnech 16. a 17. 9. K účasti na sympo-
stu byl,a pozvána z CSSR reprezenvativni skupina odbor-
niki't kteři se zabývaji pojednávanou problematikou, a
na'vi~ řada zahraničnich hosti't, celkem 68 odborniki't.
SympOlS'ium se konalo v budově Technického muzea.
Byly předneseny a ve slJorllLku uveřejněny tyto referá-
ty: Halmos F. - Možnosti automatizace gyrotheodolito·
vých měřeni a speciálni pohledy na problematilm geode-
tických a di'tlněměřiokých měření; GreiI1serM. - Usměr-
ňovaci gyI'oskopy Wi!ld GAK 1 a ARK 2; Šilar F. -
Usměrňování stran základni vytyčovaci sitě (ZVS) praž-
ského metra gyrotheodoIitem; Boček VI., Vyhnálea< K.
- Předběžný roZbor vl'ivu na vývoj součtové kOlI1Stanty
gyrotheodolitu Gi-B 2; Cirbus f. - Vplyv dopravnej
vzdialenosti na stabilitu 'klonštanty gyu:otheodol'itu; Her-
da M. - Vliv vibraci pi'tdy na 'p,resnost měřeni gyro-
theodollitem; Ingeduld M. - Účelové funkoe pro pláno-
váni přesnosti podzemnich siti metra; Smetalna M. -
Využiti gyrotheodolitu Gi - B 2 při orientaci ZVS pro
potře'by výstavby metra; Vykuti I f. - K určováni adiÍč-
nich konstant gyrotheodoliti't. Navíc byly předneseny
referáty: Zetsche H. - Měi'ický setrvačnik s automatic-
kým uměrněnim do seve,ru; Rymarczyk H. - Uklidně-
ni se<trvačníku pi'tsobenim opačného momentu; Grafa-
reud E. - GYl'otheodol'itové měřeni s krátkým rozkmi-
tem.
Před a po symposiu zasedala studijni skupina 6 E

"Gyrotheodolity a jejioh apli:kace" FW za vedeni stá-
lého sekretáře skupiny prof. E. Grafarenda, předsedy
čs. komitétu pro FW ing. M. Klimeše a národniho ko-
ordinátora prof. M. Haufa. Na závěr jednáni byly schvá-
leny tyto rezoluce: 1) Studijni skupina uznává di'tleži-
tost praci směřujicích ke konstrukci "studeného" setr-
vačnlku (na pohon stejnosměrným proudem s útlu-
mem x>I) a doporučuje dalši výzkumy v tomto směru,
které by vedly ke konstruk,ci gyrotheodolitu třetí ge-

nel'ace (~teřinový gyrotheodolitJ; 2) uznává jako di't-
ležité práce sledujícipl'Olblém redukci gy,l'oazimuti't o ko-
re,kce vlivu ti!nicových odchylek, zvláště s ohledem na
zeměpisnou šířku a šikmost záměry a doporučuje praxi
využivat jejich výslecLki't; 3) uznává di'tležitost praci
sledwjícfch analýzu vlivu a,dični konstanty gyrotheodo-
litu a doporučuje dalši studil\l!Ill tohoto problému; 4)
lituje, že dosud není vybudována testovaci sft pro geo-
detica<ou aplikaci g}'Jl'lOtheodolitu s možností konfron-
tace nový'ch metod s klasickými metodami a doporu-
čuje znovu takovou siť založit; 5) uznává u~itečno!st
dosud provedené doklumentace literatury v oboru gyro-
theodoIiti't a jejich a'pHkace a doporučuje, aby národní
skupitny taJkovou do1<umentaci předložily; 6) děkuje
CSVTS za uspořádání symposia o gyrotheodolitech
v Srně, za pohostinstvi a vědeckou kV1alitu 'programu.

Prof. M. Hauf, CSC.,
odborný garant symposia

ROZVOJ PRACOVNf INICIATIVY
A SOCIALlSTICK~HO SOUTĚŽE Nf

Pracovnici n. p. Geodézie Liberec odpo-
vidají na mladoboleslavskou výzvu

Dne 22. listopadu 1976 se sešel celopodnikový akliv
ROH vedoucich kole,ktivi't socialistické práce, komplex-
n~ch ~a'ciOlnalizačnich brigád a dalších pracovníki't pod-
niku s cflem zhodnotit dosavadni zkušenosti z rozvoje
pl'acovní iniciativy a socialistické soutěže a orientovat
další postup ,pro zajištěni úkoli't roku 1976 a na při-
pravu a zajištění plánu roku 1977 a celé 6. pětiletky.
Na podporu splnění závěri't XV. sjoodu KSC odpověděli

pracujíci n. p. Geodézie Liberec na výzvupracujícich
AZNP Mladá Bolesla'v přijetím dlouhodobého socialistic-
kého závazku, kiterý v pitném znění pl'tkIádáme.
Celopodnikový socialistický závazek k zabezpečeni dko-
Iii n. p. Geodézie Liberec v roce 1977 a v dalliicb letecb
6. pětiletky "za vysokou efektimost výroby a kvalitu
velikeré práce".
ReaHzace závěru XV. sjezdu KSC klade pro období

6. pětiletky vysoké nároky na zvyšováni efektivnosti a
kvality práce. S'plněni těchto úkoli't vyžaduje podporu
a iniciati'Vu každého pracovníka podniku a dalši rozvoj
socialistického soutěženi.
Pracující n. p. Geodézie Liberec projednali ve svých

úWarech "Politickoorganizační opatřeni k zabezpečeni
plněni úkoli't v roce 1977 a v dalšich letech 6. pětilet-
ky" s cilem získat pro cílevědomé plněni úkoli't ,ka~dého
člena kolektivu a rozvitnout novou etapu SOCialistického
soutě~ení a dalšich for13m prac.ovni iniCiativy. Uvědo-
mují si, že uspok'ojování rostoucích požadavkli na geo-
detické a kartografické práce bude vyžadovat zdokona-
lenou organizaci a řizení Výroby, rychlejší uplatnění
vymožeností vědy a techniky, zvyšováni kvalifikace,
uvědomělou pracovní disciplínu. soustavné zkracováni
výrobnich cykli't a dodacích lhi'tt.
Podle pl'ik'ladu pracujících AZNP Mladá Boleslav a

pro splnění závěri't XV. sjezdu KSC v roce 1976 a v ce-
lé 6. pětiletce zav'azuje se kolekfiv pracovnikli Geodé-
zle n. p. Liberec:

1. Splněni úkolli letolnfho roku

1.1 Souhmné ukazatele
sniženi rozpracované výl'oby o 800,- tis. Kčs
zvýšení realizace - 1300 tis. Kčs
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1.2. Z1epšeníslužeb obyvatelstvu a socialistickým or-
ganizacím ..
Sníží se' počet nevyřízených zakázek ke konci
roku 1976 ve· srovnání se staven! k 31. 12. 1975.

. 1.3 Dodání kvalltrlícl1 .mapových a písemných pod-
kladii pro' podnikov,ou evidenci poze:mkii 69 ze-
mědělským závodiim.

2. Pr., úspělný nástup do r. 1977
2.1 ZlpraCujeme předběžné kalkulace všech geodetic-

kých, kartografických a polygrafických výkonii
zařazených do plánu r. 1977 do 15. 12. 1976 a
kompletních proje'ktiivšech zak~ek do 31. 1. 1977.

2.2 Vyi'€šíme zpiisób převodu a obnovy matric sou-
zobrazení a převedení map EN na plastické fólie
;a . vyš{j:,olíme pro tuto práci nové pracovníky.

2.3'·Do . konce roku 1976 dořešíme 13 tématických
úkolů a zajistíme jejich realizaci ve výrobě v ro-
ce 1977 se zaměřením na:
- využití fotogrammetrických a reprodukčních

strojů ve dvousměnném pro-vozu
- úsporu materiálu a plastick5'ch hmot z dovozu

I\ozšíření automatizace účelových geodetických
pl1ací pro investiční výstavbu a tematické
mapy 'e '. - . . ,

- efektivní' využitf' elektronických .dl1lkoměrii
- pořizování f«0S6zby:. ..'
Zavedení 40 výrobypl'ineseV.rOCEl 1977 spole-
čenský prospěch 428 tis. Kčs a úsporu pěti pracov-
níkii.

2.4 . Připravíme technologické a ·organizační zlepšení
za účelem I\:J~íření služeb obyvatelstvu li. soc.
organizacím s cíll'lm snížit počet nevyřízl'lných
zakázek ke konci r. 1977 o 10 % proti 31. 12.
1976. Zkrátíme dodací lhiity. Racionalizačními
opaHeními dosáhneme 750 hodin ús'por technic-
kých prlicovníkií.

3. Zajiltění tkolu v roce 1977 a v dallích' letech
8. pětiletky

Plánovaný náriistvýkoni't v roce 1977 o 5,4 % za-
jistíme zcela zvýšením produktivity prl1ce, kterou
zabezpečíme konkrétními racionalizačními opa-
třeními.

3.1 Na úseku evidence nemovi,tostí sběru iIllformací
o změnách v evidenci nemovitostí.

3.1.1Spoluprací sOtgány státní správy lIlemovitostí
'''Zajistíme včasné informace o změnách v eviden-
ci nemovitostí' á zabezpečíme včasnou akt1,lllliza-
ci údajii EN. Na pochiizkách v teténu uspoříme
v roce 1976 97 000 Kčs a v roce 1977 dalších
78000 Kčs;

3.12 ZVý.~íme kvalitu mi\P, evidence nemovitostí maxi-
málním uplatněním fotogrammetriaj{ých me,tod
v roce 1977 .na pl>oše 121100 ha. .

3.13 Zajistíme crhodvšeobecné dokumentace tak, aby
všechny geodet~cké a kartografické práce vlast-
ního střediska, i ostatníchorganizacf byly řfze-
nya zpracovány s .ohledem na jejichvyližití 'pro
údržbu map evidence .nemoviNlstL

3.2 Zkrátíme Itermíny šesti zaká'zek (Chtiděro'v, Lovo-
sice; N()vosedlice,' Pfedlice,' Trmice, Všébořice l
technicko-hospodáfskéhomapovánl 'Ó 2"-12 mě-
sícl1 a komplexními l'acionalizaěnlmi . opatřaními
v THM dosáhneme"4866 hod~' úSpor' pracov:nlkii,
což představuje částku 1.80Usft 'KčS.

3.3 Kolektivysociálistické 'práce a komplexní racio-
nalizačn{ brigády se zavazují k urychlenému za-
vádění výsledkl1 vědeckotechnického pokroku na
zékladě výsledkii výzkumu, zdokonalených,tech-
nologických postupii a el:tperimelltálního ověření
inovací v evidenci nemovitostí. " .

3.31V roce 1977 zavedeme ods0uhl~s~né yýsletlkyex-
peJ:'imellltálnlho ověřen~jJl.óYací ~v.evtderic:í' nemo-
vitostí v okrese' Chomutóv. avytvořímepředpokla-

dy, aby do konce 6. pětiletky byly výsledky za-
vedeny v rozsahu celého kraje.
V souvislosti s tím:
- IZ8jistlme, aby do konce roku 1977 byly všechny

podniky vybaveny zemědělskými evidenčními
mapami a písemnou částí· podnikové evidence
piidy,
v rámci socialistické iniciativy - pracovníci
středisek geodézie budou soustavně proškolo·
vat pracovníky národních výborů pověřených
vedením evidence nemovitostí. Ve spolupráci
s nl1rodnlmi výbory všech stupňii budeme zís-
kávat a poskytovat pohotově aktualizované úda-
je evidence nemovitostí orgániim státní správy,
ochrany piidního fondu a zemědělským orga-
nizacím. Poskytneme účinnou pomoc pracovni-
kiim zemědělských podnikii při zakládání a ve-
dení podnikové evidence pi'tdy,
zajistíme, aby zavedení komplexního automa·
tizovaného informačního systému evidence ne-
movitostí se uvolnila kapacita technických pra-
covníkd,kterou využijeme pro zkvalitnění ma-
pového fondu evidence nemovitostí a pro zpra-
cování zemědělských map pro operativní řízení
zemědělské velkovýroby.

3.32 Rozšíříme a prohloubíme realizaci automatické
tvorby map velkých měřítek.
K tomu využijeme:
fotogrammetrických metod:

blokové aerotriangulace,
- analytickou fotogrammetrtckou metodu,
- diferencovanou fotogrammetrickou metodu

a fotogrammetrických strojii ve dvousměnném
provozu,
elektronických dálkoměrii s automatickým pře-
nosem dat nebo s automatickým snímáním za-
psaných údajii,
automatické. snímání vstupních dat pro 'Zobra-
zení a výpočet ploch.

3.33 Rozšíříme zpracování digitální mapy závodu pro
závod SEPAP Štětí.

3.34 Zavedeme v roce 1977 automatizovaný postup při
geodetických a kartografických pracích v inves·
tiční výstavbě sídlišt v každém okrese na jednom
sldlišti s cílem do konce r. 1980 zavést automati·
zovaný postup v celém rozsahu a docílit 47%

.' úspor časové kapacity technických pracovníků.
3.35 KRB zaměří dále svoji aktivitu k řešení vybraných

úkoli't zaměřených na:
- zkvalitnění organizace a řízení s využitím ASŘ,

úsporu provozních a materiálových nákladii,
prohloubení systému řízení kvality,
racionalizaci práce v mapování velkých mě-
řítek,
komplexní automatizaci geodetických prací
a evidenci nemovitostí,
racionalizaci speciálních prací odpovědných
geodetů v investiční výstavbě. Cinností KRB
a zavedením vyřešených úkoli't 'Získáme v dal-
šlm roce relativní úspory sedmi pracovníkii
a zvýšení výkonů o 450000 Kčs.

4. Opatření P1'O zvtliení kvality

Zvýšíme kvalitu geodetických a kartografických
výkoni't vybudováním a diisledným uplatňováním
organizačního systému řízení jakosti.

4.1 Využijeme dosavadní zkušenosti s kontrolou ja-
kosti podle osnov kontrol a hodnocení kvality
geodetických a kartografických a polygrafických
výkonit podle.pěti stupňii kvality.

4.2 Zaměi'h,ne kontrolní systém na prevenci vzniku
nekvalitní práce, především v získávání a přípra-
vě dat pro automatické zpracování, kde špatná
kvalita vstupních údaj O podstatně snižuje efek-
tivnost automatizace_

4.3 V celém1'ozsahu produkce geodetických a karto-
grafiCkých prací uplatníme zkušenosti se saratov-
ským systémem řízení jakosti v hodnocení kvality.
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v soutěži o právo sebekontroly v hmotném zvý-
hodnění pracovníků, kteří obdrželi právo sebe-
kontroly.

4.4 Aplikujeme v roce 1977 soubor opatření vyplýva-
jící ze zásad lvovského systému řízení jakosti
ke zvýšení kvality kartografických výkonů na do-
savadních pracovištích a 'Zabezpečíme podmínky
pro rozšíření kartografických kapacit na další
pracoviště bez újmy odpovídající kvality.

4.5 Na všech výrobních pracovíštích zaměříme ideo-
vě výchovnou práci k soustavnému zvyšování kva-
lity s cílem, aby během 6. pětiletky 50 % výrob-
ních pracovníků dosáhlo právo samokontroly jako
projev důvěry.

4.6 Jako součást systému práce bez chyb zabezpečí-
me cílevědomé a soustavné politicko-odborné
vzdělávání pracovníků na všech střediscích.

5. Zdokonalíme systém vnitropodnikového řízení

Na základě zkušeností z experimentálního řešení
a ověření systému řízení v letošním roce:

5.1 Zdokonalíme a prohloubíme normativní základnu.
5.2 V celém procesu ří'Zení využijeme předběžných

kalkulací sestavených na podkladě norem a nor-
mativů.

5.3 Upevníme plánovací disciplínu a autoritu plánu,
jeho vazeb a ulj:azatelů na všech útvarech pod-
niku.

5.4 Zavedeme účinný systém kontroly výrobního pro-
cesu v nových ekonomických podmínkách po
strukturální cenové přestavbě.

5.5 Zavedeme automatizované zpracování předběžných
kalkulací a zdokonalíme automatizovaný systém
sociálně ekOlllomických informací a jeho kvaUtu.

6.6 Hmotnou zainteresovanost na množství a kvalitě
výsledků práce úzce spojíme s morálním oceňo-
váním.

6. V Zájmu dalšího zlepšování pracovních a život-
ních podmínek našich pracujících splníme Kom-
plexní program péče o pracující na 6. pětiletku.

7. Prohloubíme vliechny formy socialistického sou-
těiení

K zabezpečení socialistického závazku v soula-
du s rozpracovanými závěry XV. sjezdu KSČ
a Plánu aktivity ROH prohloubíme a zkvalitníme
formy socialistického soutěžení.

7.1 K zabe'Zpečení úkolů roku 1976 a 1977 je uzavřeno
47 kolektivních a 295 individuálních závazků, kte-
ré budeme důsledně plnit a vyhodnocovat.

7.2 Do soutěže kolektivů socialistické práce se svý-
mi závazky hlásí 20 kolektivů, z toho 4 kolek-
tivy s titulem kolektiv II. stupně a 8 kolektivů
I. stupně.

7.3 Na podporu dalšího rozvoje Iniciativy pracovníků
budeme organizovat vnitropodnikové soutěže pro
jednotlivce, kolektivy, KSP s cílem dosáhnout vy-
soké efektivnosti a kvality veškeré práce.

7.4 Zvýšíme pozornost vyhodnocení socialistickéha
soutěžení a vedle hmotné zainteresovanosti věnu-
jeme péči morálnímu oceňování vykonané práce.
Zvýšíme náročnost při udělování čeSltných názvů
KSP a titulů jednotlivcům.

7.5 S cílem dalšího rozvoje a uplatňování vědecko-
technického rozvoje, v podmínkách naší organi·
zace, budeme rozvíjet činnost 8 KRB. Soustředím.~
odborníky předvýrobních a výrobních útvarů v ra-
cionalizačních týmech pro řešení úkolů KRB v plá-
novaných termínech.

7.5 Rozvojem vynálezeckého a zlepšovatelského hnutí
včetně tvůrčí aktivity mladých do 35 let na 'Zá-
kladě Programu rozvoje VZH na léta 1976-80
zajistíme růst počtu zlepšovacích návrhů o 10 %
ročně; současně v relaci s růstem společenského
prospěchu.

7.7 Plněním sdružených závazků mezi středisky geodé-
zie a zúčastněnými organizacemi v okresech bu-

deme zajišťovat a zkvalitňovat služby obyvatelstvu
a socialistickým organizacím.
Geometrické plány pro bytovou a investiční vý-
stavbu budeme vyhotovovat přednostně:

7.8 Plnění a zkracování výrobních cyklů státních a
rozhodujících zakázek zajistíme uzavřením sdru-
žených záva'Zků mezi podnikem Geodézie a ko-
operujícími pracovišti. (VS Geodetického ústavu,
Podnik výpočetní techniky). Obracíme se s vý-
zvou na zúčastněné kooperující podniky, aby nám
svou iniciativou pomohly realizovat náš závazek.

7.9 Angažovaností ve společenských organizacích, při
plnění programů Národní fronty, při zlepšování
pracovního prostředí v akci "Z" apod. odpracuje-
me v roce 1977 11180 hodiJ:1.

7.10 Plnění socialistických závazků budeme pravidelně
vyhodnocovat a každoročně upřesňovat.

My, pracující n. p. Geodézie Liberec, se stavíme za
Stockholmskou výzvu o odzbrojení a v duchu linie XXV.
sjezdu KSSS a XV. sjezdu KSČ budeme pracovat tak,
abychom poctivou prací přispěli k zlepšení sociálních
a životních jistot v naší zemi. '

Ing. František Novotný, Geodézie,n. p., Liberec

Medzinárodné vyznamenanie predsedovi
Slovenskéhoúradu geodézie a karto-
grafie Ing. Ondrejovi Michalkovi

Na návrh Predsedníctva Geodetickej a kartografic-
ke1 spoločnosti MtR a 'po schválení príslušnými vlád-
nymi o,rgánmi Geodetická a kartografická spoločnost
MtR zvolila na slávnostnom zasadaní v Budapešti dňa
16. novembra 1976 za svojho čestného člena Ing. Ondre-
jiB.Mi c h a I k u. Týmto a.ktom Geodetická a kartogra-
fická spoločnosť MtR prejavila Ing. Ondrejovi M i c h a 1-
k o v i urmlanie za významnú činnosť v oblasti vedecko-
techniokej s!polupráce medzi ČSSR a MtR.
Pri príležHosti slávného zaSléldania Geodetická a kar-

tograHcká spoločnosť MGR zvolila za čestných členov
tiež prof. dr. ). D. B u I a n ž e ZD ZSSR, prof. dr. lUK F.
D e u m I i c h a z NDR a prof. dr. F. ). O r mel ing ft
z Holands'ka.
K vysokej pocte medzinárodného významu srdečne

blahoželáme.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Za vysokou efektivnost Výroby a kvalitu práce, 1-7.
Černikov, V. F. - Gladkij, V. I. -Perminov,
L.P.: Využití síťOVýCh modelů při zpracování časových
norem pro mapování ve velkých měřítkách, s. 11-14.

Me š č e r j a k o v, G. A. - Ma r č e n k o, A. N.: Mul-
tip610vá interpretace základních vlastností tvaru geoi-
du, s. 14-24.
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Lev i n t a s, V. Ia. - Č e r ne v s k i j, O. V.: Uvážení
sklonu nítě při určování šířky Talcottovot( metodou,
s. 24-29. ..

Bar a n, P. I. - Ba d o v, S. G.: Obecné měření úloh
určení dvojice bodi'! metodou vzájemného., protínání
zpět, s. 29-32,

L u k i n, A. S.: Rozbor přesnosti geodetických sítí pro
výstavbu, s. 33-37. .

Por t n o v a, O. V. - Ou n a jev a, L. V.: Vliv hustoty
geodetických základi'! na přesnost určení· souřadnic
bodi'! blokové aerotriangulace, s. 37-4l.

A f r e m o v, V. G. - I l' i n, V. B.: Nové topografické
letecké komory AFA-TES-7 a AFA-TE-35, s., 41-44.

R u s i n o v, M. M.: Zobrazení předměti'!, realizované
vlnovou odrazovou plochou, s. 44-50. '

š i r j a jev, Je. Je.: Určení délek čar a obsahu zakřive-
ných ploch z map izočar pomocí digitalizá~orů a po-
čítači'!, s. 50-55.

I s tom i n a, E. G. - P o s tni k o v, A. V.: ,Z historie
mapování řek evropské části Ruska v prvé polovině
XVIII. století, s. 55-62.

Zavedení tituli'! "Nejlepší zlepšovatel geodézie a karto-
grafie" a "Nejlepší racionalizátor geodézie a karto-
grafie", s.69-71. .

S i t a lov, A. Ie.: Práce vědeckotechnického sovětu
Hlavní správy geodézie a kartografie při Radě ministrů
SSSR, s. 71-72.

I a š č e n k o, V: R.: Seminář o mapovacích pracích na
kontinentálnímu šelfu, s. 72-73.

S a r a j k i n, N. 1.: Vědeckotechnická konference v Bě-
loruském polytechnickém institutu, s. 73-74.

Go 1i n k o v, Ie. O.: Vědecký seminář v LlIZO, s. 74.
Vermessungstechnik, Č. 6/76
K 30. výročí založení Technické komory, s. 2Dl.
W i n d i s c h, W. - S c hli e p h a k e, G.: Nové eko-
nomické podklady pro tvorbu reprodukčního procesu
v kombinátu n. p. Geodézie a kartografie, s. 202-205

N li.s e r, K.: Rychlost automatických kreslících přístrojů
při kresbě čárových prvků, s. 205-207

S c h e n k, O.: Výšková a polohová připojovací měření
při stavbě pražského metra, s. 208-211

S c h m i d t, P.: Měl'ení výkyvů berlínské televizní a VKV
věže, s. 211-214

T h u r m, H.: Prověrka hydrostatického stacionárního
nivelačního systému, s. 215-217

P u s t k o w s k i, R.: Pl'íspěvek kartografie ke zlepšení
psaní názvů sídlišť a jiných geodetických názvů v NDR,
s. 218-219

Z ach e r, G.: Praktický příklad předběžného rozboru
přesnosti polohové sítě, s. 219-221.

E 1s tne r, C.: Test chyb ekvidisltantních řad údaji'!,
s. 221-223

H e n n ing, H.: Přesnost stanovení hranic pozemků
v osobním užívání, s. 224-227

Oe u mli c h, F. - N li s e r, K.: Geodézie a fotogram-
metrie na lipském jarním veletrhu 1976, s. 228-231

Vermessungstechník, Č. 7/76
Me r kel, J.: Další vývoj spolupráce geodetických slu-
žeb socialistických států v procesu socialistické inte-
grace členských států Rady vzájemné hospodářské
pomoci, s. 241-244.

Ma r i n o v, M.: Vědeckotechnický svaz bulharských
geodeti'! a pracovník i'! pozemkových úprav, s. 245-247

Li e ber a s c h, R.: Integrace dokumentace nemovitostí
s ostatními informačními systémy, s. 247-250

J a k o b, G.: Interpretace přesných měření poklesů zá-
kladů velkých strojů použitím neparametrických -tes-
ti'!matematické statistiky, s. 250-253

V o i g t, H. - Gu s k e, W.: Fotogrammetrické měření
profilu rychlosti proudu tekutiny, s. 254-257

Men z, I.: Určení polohy středu projekce fotogram-
metrických snímacích objektivi'1 pomocí měřícího ste-
reomikroskopu, s. 257-259

Ha rtn i c k, O. - Kle i n s t li.u ber, G. - Ku b e n k,
H.: Měřicko-technické práce při hloubení svislých vrtů,
s.259-263

Lan g e r, M. - K a r u s s e i t, M. - Z ach e r, G.:
Měřicko-technické práce na krabicových domech,
1. část: Stavebně-technické základy, s. 263-265

U II r i c h, K.: Analýza Gdelebenovy mapy 5aského Švý-
carska, s. 265 až 268

Ba hne r t, G.: Ieště k redukci šikmých vzdáleností na
vodorovné, s. 269-270

S c h o e p s, O.: Pl'esnost geodetického vektoru určeného
z družicových měření, s. 271-273

Vermessungstechnik, Č. 8/76
Og r i s s e k, R.: VIII. mezinárodní kartografická Kon-
ference od 3. do 10. září 1976 v Moskvě, s. 281

R o u bit s c h e k, W.: vývoj tematických map pro řízení
a plánování národního hospodářství NDR v období
1970-1976, s. 282-284

H a a c k, E.: Použití mapy světa 1: 2 500000 pro tvoření
sérl1 tematických map světa, s. 285-287

N i s c han, H.: Úkoly aktualizace mapy světa
1 : 2 500000, s. 287 až 288

To b i s, F.: Geologické mapy -- možnosti jejich částeč-
ně automatizované tvorby, s. 289-292

Fr i e dle i n, G.: Tematické mapy pro výzkum a utvá-
ření životního prostředí, s. 292-293

Z i m m e r m a n n, B.: 25 let zeměměřických prací na
výstavbě loděnicového a přístavního města Rostock,
s.294-297 .

Rod i g, K. H.: Přesnost digitalizace pozemkových map,
s. 297-299

Lan g e r, M. - K a r u s s e i t, M. - Z ach e r, G.: Mě-
l'icko-technické ,práce na krabicových domech,
2. část: Geodetické polohové a výškové sítě, vytyčo-
vací prvky a systém kontrolnich měření na stavbě,
s. 300-302

We r ne r, H. - M1ib i u s, G.: Příspěvek k vyhodnocení
a interpretaci kontrolních měření na stavbách, s. 302
až 306

R e i s s m a n n, G.: Vyrovnání volné výškové sítě, s. 306
až 309

Hal m o s, F. - K a dar; 1.: Další výzkum určení kon-
stant elektrooptických dálkoměri'! s malým dosahem,
s. 309-312

S c h u 1z, H. U.: Fotogrammetrické určování tvarů
povrchu sportovních člunfi a napjatých plachet, s. 312
až 314

H e 11 e r, M.: 1. postgraduální kurs "Plánovací kartogra-
fie", s. 315

G1ih 1e r, H.: 1. regionální kartografická konference
OSN pro Ameriku v Panama City, s. 315

Przegll!d geodezyjny č. 7i76
Z a w i 1i lÍs k i, 5.: Zvýšení kvality práce v geodézii a
kartografii, s. 241-242.

O r e w n o w s k i, T. ~ S o 1are k, L.: Geodézie v ener-
getice na území městských aglomerací, s. 242-243.

H IQ 1u b ow i t z, K.: Vliv mech'čmizace zemědělských
prací, na délku ·polí v individuálních hospodál'stvích,
s. 244-246.

Ko 1ac z e k, B.: 5mithsonian Astrophysical Observatory,
s. 246.

Ty m ow s k i, S. I.: Iarní veletrh v Lipsku, s. 247-248.
G6 r a I, P. - Z u r o w s k i, A.: Problematika geodetic-
kých prací v lodním průmyslu, náinol'ním stavitelství
a hydrografii, s. 248-251.

P 1a t e k, A.: Mezinárodní symposium na téma: Geodetic-
ká měření deformací, Krakov, 22.24. 9. 1975, s. 251 až
253.

Ko s k a, T. - P r z e w 1o c k i,S.: Zkoumání geometric-
kých parametrfi plochých forem, s. 254-256.

Go g o I i Í1 s k a, N. -- Go g o 1iň s k i, W.: Křivka ře-
tězce, s. 257-259.

Jan k o w s k a M. -- I a n k o w s k i, M.: Použití lasero-
vých přístroji'! při měření ve městech, s. 259-262.

Kw i e ci e n, W.: Přehled použití základnového tachy-
metru BRT 006 a návrhy na jeho nové využití, s. 263
až 266.

M i c h n o, S.: Neznámá rukopisná mapa velkého měl'ítka
z rok,u 1679, s. 266-270.

Dym o w s.k i, K. - W r o n a, T. - W~ g r z y n, Z.:
Pl'esnost výpočtu parcel na podkladu ortofotomapy, s.
276--278.

Ne y, B. - Ko w a 1s k i, H.: Vědeckovýzkumná činnost
Ústavu geodézie a kal'tografiev Polsku v roce 1975,
s.279-280.
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528.3.1

KUKUČA, l.
Gertai"s aspect. thó ••••etiques et méthodiques de développe-
ment des réseaux ~éodésiques
Geoc1etick\'" a kartografický obzor, 22, 1976, No 12, pages
331-332, bibliographes 3
R(,chHChes fondamentales et appliquées, évolution et
problt1mes dr~ re;-lllsČl.ticIl. Ensernble de problemes scienfI-
ľiques, 1"chniques et technologiques avec exigence spé-
ciale tle caractěre théorétique, rnéthodique et expérimen-
ta!. Autre nécessilé du travaH systématique pour la solu-
tion de problémes relatifs a la réalisalion de réseaux
géoctlsiques comme une des conditions de ľévolution de
1'1 géo(lC!sie ot cartographie.

528.1 : 51U.272

ŠOTTI, l.
Genese dl' la corrélation physlque
Geodeticky a kartografický obzor, 22, 1976, No 12, pages
333-336, 2 illustrations, 7 bibliographies
Relations réciproques entre les valeurs de mesurage
particlllierEc. Dépendances réciproques et influences per·
sistante~ qui représentent la souľce de corrélation des
vdleurs mosurées. Moděle de mesurage, étendue du pro-
cessus cle mcsurage sur les compostons particulieres dn
l'infll.im1cC'.

528.77.061 : 528.422
lJENEŠ, F.

Rédllctíuns de la gravité dans le nlvellement et préclslun
du calcul
Geodnicky a kartografický obzor, 22, 1976, No 12, pages
343--343. 5 bibliographies
DéductlOn des formules pour le calcul des réductions de
la gravitó da.llS le réseau tchécoslovaque de nivellement.
Carac!éristique de la précision d'éléments nécessaires hU
cacul C q. Erreur moyenne dans le calcul des réductions
d(~ la grHvité et exigibilités de précision pOUl' documGnts
cartog1'8lJhiques de base, servant au calcul des réduc-
Uoos oe la gravité.

523.489 + 528.74 : 69
ŠíMA, J.
AppllcntlOll' spécia)es de méthodes géodésiques et photu-
grHmmétriques dans la constructlon munlcipale
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, No 12, pages
337-339, ht. 5
La g{(:,désic du civil et la photogrammetrie en ČSSR
pendant Ie. période du 5e plan qulnquennal. Etat actuel
ue l'essor scientificotechnique [garantie de la construction
da mftisons a élements préfabriqués, de l'édification et
mise cn service du métro de Prague, cartes digitales
spécialisées a grand es échelles et l'eléve de conduitp.s
souterrainFs po Ul' planification ďédifices d'investissement J.
Drien!elion des heux de récherches tchécoslovaques pen-
dant la sclulion de problémes choisis du programme de
COOp8J'a.tion internationale scientifico-technique des servi-
ces fóodésiques des pars sociahstEs dans la périone de
1976 a 1980.

528.52 : 821.375.826
LIŠKA, M., BOČEK, V,

GoniomNrIJ de dlffractlon ii laser
Geodctický a kartografický obzor, 22, 1976, No 12, pages
343-·349, 6 iIlustľ., 8 bibliogr.
L'arlicle trf.ite le goniométre de difracton a laser utilis,llt
les effets convp.rgents des grHles de difraction ronde~
pour le jalonnement ďune draHe. Sont mentionnés les
facteurs inťluEngant la précision du levé. Móthodes nf'
diffraction comparées avec méthodes a lunettes.

347.235.11
LETOGHA, K.

Au sujet des arpentages de terralns et blen-fonds
Geodelick:; a kartografický obzor, 22, 1978, No 12, pages
349- -351, 5 illustl., 5 bibliogr.
Calcul ďarpentages pendant I'entrelien de cartes secvant
a l'unrct:istrement immobiliel'. proposition de suppl'ession
des diff(;l'encE'ns entre al'pentages de bien-fonds calclllés
d8 VB]purs mesul'ées et al'pentages de terrains, détermi-
né' de fD,on graphique de la carte. Importance do pro-
oleme, surlout levé digilal des modifications.

OPRAVUJI:M'E
THEOO·OLIT.Y
NIVELACN( PŘíSTROJE
Z·AMERNE LATE .

--------------------
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V roce 1977 pro vás vycházejí
v SNTL tyto časopisy:

Arbltrážhí praxe
Automatizace
Automobil

Jednotlivá
čísla
Kčs

4,-
4,50
4,-

vttisky s přUohou
7,-

Ceskoslovenská informatika
DOMOV
Elektrtltechnický obzor
Elektrotechnik
Energetika
Finance a úvěr

5,-
10,- 6X ročně
6,-
3,-
5,-
4-

4X ročně příloha
4,-
4,-

10,- lOX ročně
6,50
3,50
6,-
6,-
5,-
5,-
3,50
5,-
5,-
9,-

Geodetický a kartografický obzor
Geologický průzkum
Hospodářské právo
Hutnické listy
Hutník
Chemický průmysl
Investiční výstavba
Jaderná energie
Jemná mechanika a optika
.Kožařství
Kvasný průmysl
Listy cukrovarnické
Manipulace, skladování, balení
Mechanizace a automatizace
administrativy
Meteorologické zprávy
Mlýnsko-pekárenský průmysl

a technika skladování obilí
Papír a celulóza
Plasty 8. kaučuk
Plyn/
Podniková organizace
Pozemní stavby
Rudy
Sdělovací technika
Sklář a keramik
Slaboproudý obzor
Slévárenství
Stavivo
Strojírenská výroba
Strojírenství
Technická knihovna
T 7'7 - Technický magazín
TextU
Typografia
Účetnictví
Ul)lí
Věda a technika v SSSR
Vynálezy a zlepšovací návrhy

6,50
3,-- 6X ročně

6,50
4,-
4,-
4,-
6,50
6,-
4,-
4,-
3,50
6,-
5,-
6,-
3,50
7,-
3,-
4,50
3,50
6,-
3,-
4,50

10,- 6X ročně
6,-

Roční
před pla tné

Kčs

48,-
54,-
48,-

bez přílohy
60,-

s přílohou
60,-
60,-
72,-
36,-
60,-

72,-
48,-
48,-

100,-
78,-
42,-
72,-
72,-
60,-
60,-
42,-
60,-
60,-

108,-

78,-
18,-

78,-
48,-
48-,
48,-
78,-
72,-
48,-
48-,
42,-
72,-
60,-
72,-
42,-
84,-
36,-
54,-
42,-
72,-
36,-
54,-
60,-
72,-

Objednávku časopisů pošlete na adresu:

SNTL- Nakladatelství technické literatury, ód bytové oddělení,
113 02 Praha 1, Spálená 51


