


odborný časopis Českého úřadu geodetického a kartografického
a Slovenského úradu geodézie a kartografie

Ing. Bořivoj Delong, CSc. (předseda redakční rady), Ing. J án Kukul!a, DrSc., (místopředseda redakční rady J, Prof.
Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc., Ing. Imrlch Horňanskt, Ing. Jozef PetrU, CSc., Ing. Zdeňka Roulová.

Vydává Cesk9 úřad geodetlck9 a kartograflck9 a Slovensk9 úrad geodézie a kartografie v SNTL - Nakladatelstvl
technické literatury, n. p., Spálená 51, 11302 Praha I, telefon 2963 Sl. Redakce: Geodézie, n. p., Praha, Kostelnl 42,
17000 Praha. 7, tel. 381559. Adresa sLovenskej redakcie: VÚGK, Chlumeckého 4, 82662 Bratislava, telefón 228173.
Tiskne MÍR,' noiílňéÚské závody, n. P.,' závod '1,' Václavské nám. 15, 11258 Praha I, teiefon 2661 si. Inzertní od-
dělení SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., Spálená 51, 11302 Praha 1.

Vychází dvanác~krát ročně. Cena jednotlivého čísla 4,- Kčs, celoroční předplatné 48,- Kčs. Rozšiřuje PNS. In-
formace o předplatném podá a objednávky přijímá kaž dá administrace PNS, pošta, doručovatel a PNS - ÚED
Praha, Brno, Ostrava. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS - ústřední expedice a dovoz tisku Praha, závod Dl,
administrace vývozu tisku, Kafkova 19, 16000 Praha 6.

Náklad 2200 výtiskil.. Paplr: text a př!loha 7208/70 g, obálka 209/80 g. Toto člslo vyšlo v prosinci 1982, do sazby v prosinci
1982, do tisku 8. prosince 1982. Otisk povolen jen s udánlm a zachováním autorských práv.

Ing. Miloslav Ingeduld, CSc.,
RNDr. Luděk Jokl

Praktické řešení volných geodetických sítí 319

Ing. Jiří Šíma, CSc.
Příspěvek dálkového průzkumu Země k roz-
voji fotogrammetrie v CSSR 326

Ing. Karel Šťastný
Metody měření nerovností ploch laserem 330

Ing. Dušan Hrnčiar
Niektoré toponomastické problémy kartogra-
fických diel 334

Ing. Alena Pfafuserová
Efektivní využití elektronických dálkoměrii 336

SPRÁVY ZO ŠKOL 337

LITERÁRNí HLíDKA 339

OSOBNĚSPRÁVY 339

DIPLOMOVÉ PRÁCE 340

pREHLED ČASOPISů 341

OZNAMY 325



528.41: 528.1

INGEDULD, M.-lOKL, L.

Praktické řešeni volnfch geodetických sfti

Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, č. 12, s.
319-325, 4 obr., 3 tab., lit. 7

Přístup k řešení volných sítí, který lze nazvat obec-
ným vyrovnáním lokálních sítí. Teoretické formulace
jsou demonstrovány na praktickém příkladě. Tento ořl-
stup umožiíuje různé varianty přIzpůsobeni vyrovnané
sítě jejímu okoll podle účelu, pro který je slť budo-
'lána.

,jIMA, l.
Příspěvek dálkového průzkumu Zemi! k rozvoji foto-
grammetrie v ČSSR

Geodetický a kartografický obzor, 211, 1982, č. 12, s.
326-329, 2 obr., 1 tab., lit. 3

informace o činnosti Střediska dálkového průzkumu
Země při pořizování průzkumových materiálů územl
ČSSR z kosmick~ch i letadlových nosičů a hodnocení
možností jejich fotogrammetrlckého využití přI údržbě
celostátních mapových děl, přI zjišťováni změn v ma-
i'ách evIdence nemovlstostí a přI vyhotovování geomet-
rických plánů IInlových staveb. V článku se ukazuje,
le materiály dálkového průzkumu poskytují nejen mno-
bo semantických Informací, využívaných v řadě odvět-
ví národního hospodářstVí, ale za určitých podminek
t cenné geometrické Informace s aplikacemi v geodé-
zii a kartografii. Tím dálkový průzkum Země přlspivá
\éž k rozvoji fotogrammetrie.

[528.482.4:621.375.8 1:656.71
ŠŤASTNÝ, K.

Metody měření nerovnostf ploch laserem

Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, č. 12, s.
330-334, 4 obr., 3 tab., lit. 5

Problematika a současný stav měťení deformací plos-
ných staveb zejména vzletových a přIstávacích drah
letiSť. Nové požadavky na měření, srovnání některých
metod a přístrojů s využitím laserového referenčnlho
svazku. Výsledky měření, možnosti automatizace a dal-
ších aplikací.

528.935:801.311

HRNČIAR, D.

Níektoré toponomastícké problémy kartografických diel

Geodetický a kartograíický obzor, 28, 1982, Č. 1!2, s.
334-335, lit. 9

Z formálneho i vecného hfadiska je nutné považovať
popis v kartografických dielach za súčasť mapových
značiek. le teda nevyhnutné, aby rovnako splňoval za-
kladn~ j:Codmlenku kartografického znakového systému:
bo: semanticky ~resný a jednoznačne zrozumltelný.
Pnklady nevhodneho skracovania toponým v mapových
dielach. Námety na zlepšenle stavu.

528.517.004

?F,\IJSEROVÁ, A.

Efektivní využití elektronických dálkoměrů
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Č. 12, s.
336, 1 tab.

Využití elektronických dálkoměrů v daných možnos·
tech Geodézie, n. p., České Budějovice. V tabulce Jsou
sestaveny pouze ty výkony, které tvoří převážnou část
'lbjemu prací podniku. Článek je vhodným námětem,
jak posuzovat využití elektronIckých dálkoměrů i
v ostatních podnicích resortu.

528.41:528.1
llHrE.IlYJI.Il, M. - I10KJI, JI.

IlpaKTHqecKoe peweHHe CB060JlHhIX reOJle3HqecKHX cneH
reo,ll,e3H'IOCKHH H KapTorpaqlHQeCKHH 0630P, 28, 1982,
No 12, CTp. 319-325, 4 pHC., 3 Ta6., JIHT. 7
Ilo,ll,xo,ll, K pelIIeHHIO CB06o,ll,HbIX ceTea, KOTOpblH MOlKHO
Ha3BaTb 05mHM ypaBHHBaHHeM JIOKaJIbHbIX ceTeH. Too-
peTHQeCKHe q.0PMYJIHI.\HH ,lI,eMOHCTpHPYIOTCH Ha npaKTH-
'leCKOM npHMepe. STOT no.:rxo,ll, rr03BOJIHeT pa3Hble Ba-
pHaHTbI rrpHcrroc06JIeHHH ypaBHeHHoH ceTH eH cpe,ll,e rro
I.\e'JIH, ,lI,JIH KOTOpOH ceTb C03,l1,aBaeTCH.

528.8.041:528.71
IlIllMA, I1.

BKJIa.!l .!lHCTaHI\HOHHOro 30H.!lHpOBaHHR 3eMJIH .!lJIR pa3-
BHTHH q.oTorpaMMeTpHH B qCCp

reo.!le3H'I8eKHH H KapTorpaq.H'leCKHH 0630p, 28, 1982,
No 12, CTp. 326-329, 2 pHC., 1 Ta6., JIHT. 3
llHq.opMaI.\HH o .!leHreJIbHOCTH UeHTpa .!lHCTaHI\HOHHOro
30H,lI,HpoBaHHH 3eMJIH rrpH npH06peTeHHH pa3Be.!lO'lHb1X
MaTepHaJIOB reppHTopHH qCCp npH rrOCpe.!lCTBe KOCMH-
'leCKHX H CaMOJIeTHblX HOCHTeJIea H OI.\eHKa B03MOlKHOC-
TeH HX q.oTorpaMMerpH'lecKoro HCrrOJIb30BaHHH npH 06-
HOBJIeHHH o6merocy.uapCTBeHHblX KapT, rrpH YCTaHaBJIH-
BaHHH H3MeHeHHH B KapTax y'leTa He.!lBHlKHMOc,TeH H rrpH
<i3rOTOBJIeHHH reoMeTpH'leCK,HX rrJIaHOB JIHHeHHbIX CTpoeK.
B CTaTbe nOKa3bIBaeTCH, QTO MaTepHaJIbI ,lI,HCTaHI.\HOHHoro
30,ll,HHpoBaHHH rrpe,ll,OCTaBHT He TOJIbKO MHoro ceMaHTH-
'leCKHX HHq.opMaI.\HH, HCnOJIb3yeMblx B pH,lI,e OTpaCJIeH
HapO,ll,Horo X03HHCTBa, HO B cJIY'lae orrpe.!leJIeHHbIX YCJIO-
BHH H I.\eHHble reOMeTpH'lecKHe HHq.opMaI.\HH, HMelOmHe
rrpHMeHeHHe B reo,ll,e3HH H KapTorpaqlHH. TaKHM o6pa-
30M ,lI,HCTaHI.\HOHHOe 30H,lI,HpOBaHHe 3eMJIH CO,ll,eHcTByeT
TolKe pa3BHTHIO q.OTorpaMMeTpHH.

[528.482.4:621.375.8] :656.71
IlITRCTHbI, K.

MeTO.!lhI H3MepeHHH HepoBHocTeH nOBepxHocTeH JIa3e-
pOM

reo,ll,e3H'leCKHH H KapTorpaq.H'leCKHH 0630P, 28, 1982,
No 12, CTp. 330-334, 4 pHC., 3 Ta6., JIHT. 5
I1p06JIeMaTHKa H COBpeMeHHoe rrOJIo>l'eHHe H3MepeHHH
I1,eq.0pMaI.\HH nJIOCKHX coopYlKeHHH B oco6eHHOCTH B3JIeT-
Ho-nOCaIl,O'lHblX rroJIOC a3porropTOB. HOBble Tpe60BaHHH
Ha H3MepeHHH, cpaBHeHHe HeKoTopbIX MeTO.!lOB H rrpH60-
pOB C HCrrOJIb30BaHHeM JIa3epHOro peq.epeHI.\ - rr}"lKa.
Pe3YJIbTaTbI H3MepeHHH, B03MOlKHOCTH aBToMaTH3aI.\HH
H .!laJIbHeHmHx npHMeHeHHH.

528.935:801.311
rPHqllAP, .Il.

HeKOTOpl>le np05JIeMhI TonOHHMHKH B KapTorpaq.HQeCKHX
npOH3Be.!leHHHX

reo,ll,e3H'lOCKHH H KapTorpaq.H'leCKHH 0630p, 28, 1982,
No 12, CTp. 334-335, JIHT. 9
C q.opMaJIbHOH H BemecTBeHHoH TO'lKH 3peHHH Ha,ll,O C'lH-
TaTb Ha.!lnHCbI B Kap-rorpaq.H'lOCKHX npoH3Be.!leHHHX 'lac-
TblO 3HaKOB KapTbI. He06xo.!lHMo, 'lT06bl Ha,ll,rrHCbI HC-
rrOJIHHJIH TaKlKe OCHOBHoe YCJIOBHe KapTorpaq.H'lecKoH CH-
CTeMbI 3HaKOB: 6bITb ceMaHTHQecKH TO'lHbIMH H O,ll,Ho-
3Ha'lHO nOHHTHbIMH. I1pHMepbI HerrO,ll,XO,ll,Hmero COKpa-
meHHR TorrOHHMOB B KapTorpaq.H'leCKHX rrpOH3Be.!leHHHX.
I1pe,ll,JIOlKeHHjJ ,lI,JIjJ YJI}"llIIeHHH rrOJIOlKeHHH.

528.517.004
I11>AYCEPOBA, A.

Sq.q.eKTHBHoe HCnOJIb30BaHHe 3JIeKTpOHHhIX lIaJIbHOMe-
pOB

rOO)le3H'leCKHH H KapTorpaq.H'leCKHii 0630p, 28, 1982,
No 12, CTp. 336, 1 Ta6.
l1oKa3bIBaeTCH pemeHHe npHMeHeHHH 3JIeKTpoHHbIX )laJIb-
HOMepOB B ,lI,aHHbIX B03MOlKHOCTHX H. rrp. reO)le3HH qeUl-
CKe EY)l.eHoBHI.\e. B Ta6JIHI.\e COCTaBJIeHbI JIlflIIb 3TH )l.eH-
TeJIbHOCTH, KOTopble C03,l1,aBaIOT nO)l.aBJIHlOmylO 'laCTb 06'b-

eMa pa60T rrpeMpHHTHH. CTaTbH HBJIHeTCH y)l.06HbIM
rrpeIl,JIOlKeHHeM KaK 06cYlK.!laTb rrpHMeHeHHe 3JIeKTpOH-
HbIX ,lI,aJIbHOMepoB TaK lKe B .!lpyrHx rrpeMpHHTIfHX Be-
)l.OMCTBa.



528.41:528.1
INGEDULD, M. - lOKL. L.
Praktische Liisnng geodiitischer Lokalnetze
Geodetický a kartografIcký obzor, 28, 1982, Nr. 12,
Selte 319-325, 4 Abb., 3 Tab., Lit. 7

Zutrltl ZUl'Losung der Lokalnetze, der als dle allgemelnl!
Lokalnetzeausglelchung benannt werden kann. Theo-
retlsche Formullerungen werden auf elnem praktl-
schen Belspllll demonstrlert. Dleser Zutrltt ermligllcht
verschledene Anpassungsvarlanten des ausgegllchenen
Netzes an der Umgebung nach dem Zwecke, fUr wel-
chem das Netz errlchtet wlrd.

528.8.041:528.71
ŠIMA, I.
Beltrag der Fernerkundnng der Erde ZUl' Entwlcklung
der Photogrammetrle in der CSSR
Geodetický a kartografIcký obzor, 28. 1982, Nr. 12,
Selte 326-329, 2 Abb., 1 Tab., Lit 3

lnforma tlonen Uber dle TlItlgkelt des Zentrums fUr
Fernerkundung der Erde bel der Verschaffung der
Erkundungsmaterlallen fUr das Geblet der ČSSR aus
kosmlschen und Flugzeugstrllger und Bewertung der
Mligllchkelten Ihrer photogrammetrlschen Ausnutzung
bel der FortfUhrung der Staatskartenwerke, bel der
Ermltt1ung der Umllnderungen ln der Llegenschafts-
evidenzkarten und bel der Bearbeltung geometrlscher
Pliine der Llnlenbauten. lm Arllkel wlrd gezelgt. da&
dle Materiallen der Fernekundung nlcht nul' vlele
semantlsche ln Relhe der Volkwlrtschaftszwelge aus-
genutzten lnformatlonen bleten aber bel besUmmten
Bedlngungen auch wertvolle geometrlsche lnformatlo-
nen mlt der Appllkatlon ln der Geodasle und Karto-
graphle. Dadurch tr<lgt dlEl Fernerkundung der Erde
auch ZUl' Entwlcklung der Photogrammetrle bel.

[528.482.4:621.375.8] :656.71
ŠŤASTNÝ, K.
Verfahren der Messung von Fliichenunbenhelten mU'
tels Laser
Geode,tlcký a kartografický obzor, 28, 198Z, Nr. 12, Sel-
te 330-334, 4 Abb., 3 Tab., Lit 5
Problematik und gegenwartiger Zustcmd der Deforma-
tlonsmessungen von Flllchenbauten besonders der Ab·
flugs- und Landungsbahnen von FlugpHltzen. Neue For·
derungen an Messung, Gegentiberstellung elniger Ver-
fahren und Gerate mit Ausnutzung des Laserstrahlre.
ferenzbilndels. Messungsergebnlsse, Mliglichkeiten der
Automatislerung uud weilerer Appllkatlonen.

528.935:801.311
HRNČlAR, D.
Einige toponomastische Probleme kartographischer
Werke
,eodellcký a kartografický obzor, 28, 1982, Nr. 12, Selte
334-335, Lit. 9
Aus dem formellen und Sachgeslchts,punkt 1st dle Be>-
schrlftung ln k.artographlschen Werken alls Tei! VoDn

Kartenzeichen zu erwiigen. Es 1st unve'rmelndlich,
daB sle dle Grun:lbedlngungen des kartographlschen
Kartensystems orfilllt d. h. sle muB semanllsch, ge-
nau und Blndeullg ve,rstandlich seln. Belsplele der
ungelegenen Abkilrzungen von Toponymen ln Karten-
werken. Entwilrfe ZUl' Ve,rbe,sserung des Zustandes.

528.517.004
PFAUSEROvA, A.
Effektive Ansnutzung elektronischer Distanzmesser
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Nr. 12,
Selte 336, 1 Tab.
Vorfiihrung der Llisung der Ausnutzung elektronlscher
DIstanzmesser bel gegebenen Mligllchkelten ln VEB
Geodasle České Budějovlce. In der Tabelle slnd nul'
die Leistungen zusammengestellt, die den ilberwelgen-
den Tei! des Arbeltsumfangs lm Betrleb schaffen. Das
Artlkel stellt eine geelgnete Thema wle dle Ausnutzung
elektronlscher Dlstanzmesser auch ln anderen Betrie-
ben des Ressorts zu bewerten.

528.41:528.1

lNGEDULD, M. - lOKL, L.
PracUcal Solution of Free GeodeUc Networks
Geodetický a kartografIcký ozbor. 28, 1982, No. 12,
pp. 319-325, 4 flg, 3 tab., 7 ref.
An approach to solvlng free networks that may be
held as a general adjustment of local networks. Theo-
retlcal formulallons are demonstrated on the practical
example. Thls approach makes posslble different va-
rlants of accomodatlng the adjusted network to lts
surroundlngs ln accordance with the purpose for
whlch the network ls bullt up.

528.8.041:528.71

šIMA, I.
Contributlon of the Earlh Remote Sensing to the
Development of ph oto gram metry ln the CSSR
Geodetický a kartografIcký ozbor, 28, 1982, No. 12,
pp. 326-329, 2 fIg, 1 tab., 3 ref.
An lnformatlon on the acUvlty of the Centre for Earth
Remote senslng wlth acquirlng research materlals on
the Czechoslovak territory from space as wel! as
alrcraft carrlers and evaluaUon of posslbllltes of thelr
photogrammetrlc utlllzatlon wlth malntenance of state
map works, ascertalnlng changes ln maps of real
estate reglstratlon, and wlth maklng geometrlcal plans
of llne structures. The paper shows that materlals of
remote senslng provlde not only much semantlc ln-
formatlon used ln a number of branches of natlonal
economy, but under certaln condltlons also valuable
geometrlcal lnformatlon with appllcatlons ln geodesy
and cartography. ln that way the remote senslng oI
the Earth contrlbutes also to the development of pho-
togrammetry.

[528.482.4:621.375.8] :656.71
Š'řASTNÝ, K.
Methods of Measuring the Snrface IrregularaUes by
Means of Laser
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 12, pp.
330-334, 4 flg., 3 tab., 5 ref.
Problems and contemporary state of measurlng defor-
mations of surface constructions, mainly runways.
New demands on measurement, comparlson of some
methods and instruments uslng the laser reference
beam. Results of measurements, possibilities of an au-
to mat Ion and further applicatlons.

528.935:801.311
HRNGIAR, D.
Some Tooponoma.stic Problems of Cartographic Works
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 12, pp.
:n4-335, 9 reL
The lette,ring in cartographlc 'Works ls neeessary to
be meant as a part of conve'l1tional signs. Therefore,
the, baslc cnnditions of the system of cartogl'aphic
slgns have to be fulfilled: the semantlc accuracy
and the, unique' unde'rstandabllity. Examples of impro-
perly shortened toponyms in map works. Propo'sals for
lmproving the contemporary state.

528.517.004

PFAUSEROvA, A.
The Effective Use of Electronic Range Flnders
Geodetický a kartografický ozbor, 28, 1982, No. 12,
pp. 336, 1 tab.
An illustratlon of employlng electronic range findel's
under glven possibi!lties of the national enterprlse
Geodézie České Budějovice. In the table there are
presented only those operations that from prevail!ng
part of the work volume oI the enterprlse. The pa per
Is a convenlent example how to evaluate use of elec-
IronIe range flnders also ln other enterprises of the
branch.
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Praktické řešení volných
geodetických sítí

Ing. Miloslav Ingeduld. CSc.•
katedra geodézie a pozemkových úprav.

RN Dr. Luděk Jokl.
katedra mapování a kartografie

FSv ČVUT v Praze

V článku "Volné geodetické sítě" uveřejněném v [4]
byly uvedeny principy teoretického řešení této proble-
matiky. Úplné teoretické řešení uvedené v [7] s ně-
kterými aplikačními možnostmi, je součástí výzkumné
zprávy [6] k 1. etapě dílčí úlohy výzkumného úkolu
R-4-01-1-2-VÚGK, zaměřeného na problematiku po-
znání prostorové změny bodu. Pro studijní a výzkum-
né účely bylo toto teoretické řešení upraveno jako
obecné vyrovnání lokálních geodetických sítí. Stručná
teoretická informace této úpravy je uvedena v [5].
Cílem tohoto příspěvku je formou kombinace teore-
tické formulace problematiky s praktickým příkladem
ukázat možnosti pro praktické aplikace.

K teoretickému řešení bylo použito s výhodou teorie
lineárních operátorů ve vektorových prostorech uve-
dené v [2]. Tato teorie, která je též součástí výuky
matematiky na oboru geodézie a kartografie FSv ([5]),
se ukázala velmi výhodnou k řešení geodetické proble-
matiky, zejména v souvislosti s aplikacemi vyrovnání
MNČ.

Jako praktický příklad je zvolen čtyřbod na obr. 1
s měřenými osnovami směrů a délkami. Měřené veli-
činy byly simulovány využitím programu ML 15 na
kalkulátoru TI-58 tak, že měřené veličiny lze charak-
terizovat základními středními chybami *m~,= 2,8cc

a *ms = 3,8 mm (viz tab. 2).

Předpokládejme, že síť je tvořena body 1, 2, ... , k
(k > 3). Touto sítí jsou definovány skutečné hodnoty

- měřených prvků t = [tI' ... , tr],
- zprostředkujících prvků s = [Sl' ... , Sm],
- konfigurace sítě x = [Xl' Yl' ... , Xb Yd.

Zde Xi, Yi znamenají souřadnice i-tého bodu sítě vůči
některé pevné kartézské souřadné soustavě Oxy.

Zavedeme tři vektorové prostory

- prostor měřených prvků T = Rr,
- prostor zprostředkujících prvků S = Rm,
- konfigurační prostor X = Rn, kde n = 2k.

V souladu s tímto označením platí tET, S E S,
X EX.

Zprostř'edkující prvky sítě jsou charakterizovány
funkčními vztahy

a podmínkou, aby funkce (2.2) byly nezávislé. Funkce
(2.1) (resp. 2.2)) definují zobrazení f: X -+ S (resp.
g : T -+ S). Měřené prvky t a konfigurace sítě X splňuji
podmínku

Označme t* = [t~, ... , t:] E T výsledky merení
provedeného nad síti a Xo = [xiO),yiO),... , x1°), y1°)] E
E X přibližnou konfiguraci sítě. Potom lze definovat
vektor lES předpisem

Nechť A : X -+ S (resp. H : T -+ S) je lineární operá-
tor, jehož matice vůči kanonickým bázím prostorů
X a S (resp. T a S) je Jacobiho matice zobrazení f
(resp. g) vyčíslená pro X = Xo (resp. t = t*). Potom
pro malá h E X a v E T v prvním přiblížení platí

f(xo + h) = f(xo) + Ah,

g(t* + v) = g(t*) + Hv .

Z (2.3) - (2.5) plyne linearisovaný vztah mezi opra-
vami měření v = [vv ... , vr] E T a opravami při-
bližné konfigurace h = [dxl, dyv ... , dx., dYk] EX:

Zaměření sítě je vždy provedeno tak, aby měřeni
bylo možno považovat za nezávislé. Neznáme-li kon-
krétní hodnoty fyzikálních korelací měřených veličin,
má matice vah těchto měření tvar diag (Pv ... , Pr),
kde Pi > O je váha měření prvku ti' Váha Pi je určena
vztahem

(2.7) Pi = mUmř, 1< i < r ,
kde m~ je volená hodnota střední jednotkové chyby
a m; je empirická střední chyba i-tého měření. Váhová
matice diag (Pv ... , Pr) definuje lineární positivně
definitní operátor P: T -+ T. Funkční nezávislost
vztahů (2.2) je v principu ekvivalentní s lineární
nezávislostí řádků matice operátoru H. Odtud plyne,
že operátor Hp-lHT : S -+ S je regulární. Proto mů-
žem'e definovat lineární operátor Q : S -+ S předpisem

Ze vztahů (2.1) a (2.2) vyplývá, že zprostředkující
prvky sítě jsou takové veličiny, které je možné vypo-
čítat jak z konfigurace sítě, tak i z hodnot měřených
prvků. Hodnoty zprostředkujících prvků vypočtené
z výsledků měření podle vztahu (2.2) (tj. vektor
g(t*) E S) můžeme též považovat za hodnoty zpro-
středkujících prvků získané způsobem nepřímého
měření. V této souvislosti pak můžeme matici operá-
toru Q vůči kanonické bázi prostoru S interpretovat
jako váhovou matici nepřímo měřených - zprostřed-
kujících prvků. Tato matice však na rozdíl od matice
operátoru P nemusí být diagonální.

1982/319



Geodeti:.:1ct a 'kartografický obzor
320 ročník 28/70, č(slo 12/1982

Měřené směry 'I' I délky s

t ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 13 14 15 16 17 18

1 -1 +1 } Hl2 -1 +1

S 3 -1 +1
} H24 -1 +1>,:a 5 -1 +1 } H3

';:I
6 -1 +1

8 7 -1 +1
}H48 -1 +1

9

H, ~ E 1
1., 10 1

>, 11 1~ 12

I
1:c5

"O 13 1
14 1

H=
(14,18)

{I g:~~g:~; } Q,
0,67 0,33
0,33 0,67

Q = (HP--IHT)~'
(14,14)

U rovinných sítí za zprostředkující prvky volíme
geometrické prvky sítě - tj. délky a úhly (úhly mezi
měřenými směry). Důvod této volby spočívá v tom,
že takto volené zprostředkující prvky se nemění při
isometrických transformacích sítě, což má za následek
některé důležité vlastnosti operátoru A (viz [4]). Kro-
mě toho tato volba umožňuje vyloučit orientační
posuny z mechanismu vyrovnání sítě, což znamená
praktické omezení počtu neznámých jen na vektor h
oprav <lxi, dYi přibližné konfigurace sítě.

U délkově zaměřených sítí ovšem zprostředkující
prvky jsou totožné s měřenými prvky sítě, takže
S = T, H je identický operátor v T, Q = P a relace
(2.6) se zjednoduší na obvyklý tvar

V síti na obr. 1 je celkem r = 18měřených prvků t*,
z čehož je 12 směrů "P* a 6 délek 8*, jejichž číselné
hodnoty jsou uvedeny v prvém sloupci tab. 2. Obecně
lze vždy z ri záměr na stanovisku určit r; - 1 nezá-
vislých úhlů. Výpočetní vztahy

určují ve smyslu funkčních vztahů (2.2) nepřímo mě-
řené zprostředkující veličiny.

0,67 0,33
0,33 0,67

0,67 0,33 } Q
0,33 0,67 4

1
3,4

Q-=.

V polohové síti o lc bodech lze určit nejvýše m =

= 3 ( : ) - lc zprostředkujících veličin, z čehož je

2 ( :) -lc = lc(lc- 2) úhlů w* a ( :) měřených dé-

lek 8*. V příkladu na obr. 1je lc(lc-2) = 8 a( :) = 6.

Těmto zprostředkujícím veličinám odpovídají ve
smyslu rovnic (2.1) tyto funkční vztahy

LlXji LlXik + LlYji LlYik
Wijk = arccos ---------

aji·sjk

Sij = (Lly~ + LlX~)1/2

Řešením uvedených funkčních vztahů (2.10) z p11.-
bližných souřadnic obdržíme hodnoty wo, SO a podle
(2.4) určíme jednotlivé složky vektoru 1,

lj = s; - s7; j E {9, .. " 14} .

Jak vyplývá z tab. 2, byly měřené směry "P* určeny
se stejnou přesností charakterizovanou střední chybou
*m",*= 2,800 a měřené délky určeny s *m. = 3,8 mm.
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•
t = 1"",12
ť = 13,... ,18

smérY'!'l r'-18,
délky s) ,

Volbou *mo = *m~,* jsou dány váhy P",i = 1; i E
E {I, "., 12} a váhy PSi = *m~ q m;* = 0,29; j E

E {I3, ... , 19}. Určení matic H a Q = (H p-l HT)-l
je zřejmé z tab. 1.

V případě polohových sítí lze zavedením submatic
Hi převést matici H typu [rn, r] na diagonální typu
[k, k] a při obdobném rozdělení matice p-l lze snadno
vytvořit odpovídající submatice Qi' Submatice Hi
odpovídající měřeným délkám je maticí identického
operátoru, tedy jednotková (Hs = E) a odpovídající
submatice Qj (Q5) je násobnou maticí.

Diferencováním vztahu (2.10) lze určit diferenciální
změny úhlu w a délky 8,

Součinitelé změn souřadnic dXi, dYi v rovnicích (2.11)
jsou prvky matice A a změny souřadnic dXj, dYi tvoří
vektor h .

Poznámky o linearizaci

Při praktickém řešení lokálních sítí je vhodné om'lzit
hodnoty změn souI'adnic dXi> dYi tak, aby při číselném
l'ešení vztahu (2.6) resp. (2.6') byly určeny opravy mě-
řcní v s cifernou přesností na 0,04ee či 0,04 mm, V při-
padě jen úhlového zaměření sítě je nutné splnit při
zavedení dXi = dY'i = L1 nerovnost L1 :os: 8 Voee: 2Qee=
= 1,8.10-4.8 a v případě měřených délek L1 :os: 0,5
VO(111).8 = 3,2. 10-3• Vs.-

Do uvedených výrazů dosadíme prúměrnou délku
stran v síti.

V našem příkladě zprostředkující veličiny - úhly -
lineárně závisely na měřených směrech podle vztahu
(2.9). To múže vést k domněnce, že závislosti (2.2) jsou
lineární. Ve skutečnosti v obecném případě tomu tak
není. Abychom to pochopili, uvažujme situaci na obr. 2.
Především je nutné si uvědomit, že zprostředkující veli-
čina - úhel w měřených směrů 1J!1 a 1J!z musí splňovat
podmínku

I
~,

I
"

I
'", ". i °2

I
"1'

g ce g g I g I g.
2 85,10151 -0,8 , .. 143 74,99997 , .. 009 , .. 127

I 4 118,43462 +2,2 " .484 108,33338 , .. 350 " .468
3 151,76835 -1,4 " .821 141.66675 ,. ,e87 " ,805
3 198,53477 +0,4 " .481 208,33329 " .341 ,. ,460

2 4 231,86646 +3,2 " .678 241,66526 , .. 538 ,. ,657
I 264,90185 -3,6 , .. 149 274,99997 , .. 009 , .. 128
I 361,86816 +1,8 , .. 834 341,66675 , .. 687 ",805

3 4 395,20311 -1,5 " ,296 375,00137 , .. 149 , .. 267
2 28,5:3492 -0,3 , .. 489 8,33329 ,. ,341 " .460
1 303,38480 -0,3 " ,477 308,33338 ,. ,350 " .468

4 2 36,71678 -1,2 ,. ,666 41,66526 " .538 , .. 657
3 169,95261 +1,5 " .276 175,00137 " .149 , .. 267

I

8*

I

v

I

*8

I111 mm m *111",* = 2,8ee; *1110 = 2,8

I
*1118* = 3,8 mm; P", = 1; Ps = 0,29

I 2 1499,9992 -0,2 ,9991 (Pv, v) = 45,5; 1110 = 2,1
3 1500,0003 +0,6 ,0009 Mo = 1,4 111",* = 2,lee4 866,0427 +3,1 ,0458

2 3 1500,0033 -1,0 ,0023
111*", = 1,4ee 1118* = 4,0 InIn

4 866,0177 -2,4 ,0153 111*8 = 2,6 Ium

3 4 866,0163 +0,1 ,0164
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V souvislosti se vztahem (2.12) uvazujme funkci f:
[-2n,2n] '-> R definovanou předpisem

Její graf je uveden na obr. 3.
Z obr. 3 je patrné, že pro derivaci l' funkce f platí

Potom diferencpváním vztahu (2.12) na základě pra-
vidla o derivování složené funkce z (2.12) - (2.15) ob-
držíme

Každá [Z, U] - úloha má aspoň jedno řešení. Je-I1
['v, 'h] řešení, tak platí ([7], věta 6)

[Z, U] - úlohou nemusí být jednoznačně určena oprava
'h, ale v každém případě je jednoznačně určena oprava
měření 'v. Proto ke každému Z E S a U CC X lze
jednoznačně přiřadit číslo e[Z, U] = (P'v, 'v), které
budeme nazývat hodnotou [l, U] - úlohy. Zřejmě
platí

Z ES, U CC X ~ e[Z, U] > e[l, X].

Podle [7], věta 9, platí tvrzení: Buď U CC X. Potom
podmínka

je nutná a postačující k tomu, aby 1°, pro každé lES
měla [l, U] - úloha právě jedno řešení a 2°, pro každé
Z E S platilo e[l, U] = e[l, Xl Poznamenejme, že
podmínka 2° tohoto tvrzení vyjadřuje, že omezení
(2.18) nemá vliv na vlastní vyrovnání měřených
prvků.

Položme p = dim Ker A. Za "normálních okol-
ností", (tj. za předpokladů [4], odst. 2.2), platí p = 3,
je-li mezi měřenými prvky sítě aspoň jedna délka.
V opačném případě je p = 4. V případě p = 3 (resp.
p = 4) definujme lineární operátor F : Rp -+ X maticí

(2.23) ( 1
O

odkud vyplývá, že každý řádek směrového bloku ma- Potom platí
tice H je nutné vynásobit "dvojitým znaménkem"
(2.15). V našem příkladě byly ovšem osnovy měřených (2.24)
směrů voleny tak, aby všude platilo a = 1.

Úlohu zprostředkujícího vyrovnání sítě zapisujeme
ve tvaru

(2.16)

(2.17)

(2.18)

Hv = Ah-Z,

h EU.

Zde U je vektorový podprostor prostoru X(UCCX).
Podmínku (2.18) chápeme jako omezení na opravu
konfigurace sítě (opravy souřadnic budou omezeny
určitou podmínkou). Úlohu (2.16) - (2.18) budeme
nazývat [l, U] - úlohou. V případě, kdy omezení
(2.18) schází, je U = X, a pak hovoříme o [l, X] -
úloze. Uspořádanou dvojici ['v, 'h], kde'v E T, 'h E X
nazýváme řešením [l, U] - úlohy, když jsou splněny
podmínky

(2.20) v E T, h EU,

Hv = Ah-Z ~ (PiV, 'v) < (Pv, v).

Závorku (.,.) používáme pro označení skalárního
součinu v prostoru T.

Poznamenáváme, že s ohledem na označení v [4] je
B = FT a tedy (2.24) je totožný se vztahem (2.2.12)
v [4l

Nyní předpokládejme, že podprostory U, CC X
(i = 1,2) splňují podmínku (2.22) a označme ['Vi, 'hi]
řešení příslušné [Z, Ud - úlohy. Potom platí

(2.25)

(2.26)

/
/

/
/

/
/'- /'- /'- /

"

2JT'- '- '-,
'-,- /, /

"
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Z (2.25) a (2.24) plyne existence takového vektoru
A E Rp, že

Označme dlX, df3, d({J (resp. dlX, df3, df-l, dep) složky vek-
toru A, je-li p = 3 (resp. p = 4). Geometrický význam
vztahů (2.26) a (2.27) spočívá v tom, že při přechodu
z vyrovnané konfigurace Xo + 'hl do vyrovnané kon-
figurace Xo + 'h2 nejsou opravy měření prvků sítě
podrobeny žádné změně, zatímco síť je podrobena ele-

mentárnímu posunutí o vektor [ ~;] E R2 a elemen-

tárnímu otočení o úhel d({J, kolem bodu O,je-li p = 3,
a stejnolehlosti se středem O a koeficientem 1 + df-l,
je-li p = 4.
Tím je prokázána ekvivalence všech [1, U] - úloh,

kde podprostor U CC X splňuje podmínku (2.22).
Pod úlohou vyrovnání volné sítě rozumíme každou
takovou úlohu.
V praxi je podprostor U CC X realizován jádrem

některého lineárního operátoru C : X -Rp; U= Ker C
V tomto případě podmínku (2.18) píšeme ve tvaru
Ch = Oa interpretujeme ji jako podmínku návaznosti
sítě na své okolí. Splňuje-li podprostor Ker C podmín-
ku (2.22), je operátor AT QA + CT C : X ~ X regu-
lární a vektor 'h je jednoznačně určen vztahem

Na závěr tohoto odstavce poznamenejme, že úloha
vlrovnání volné sítě představuje syntézu dvou kroků:
1. upřesnění vnitřní konfigurace sítí, které se projeví
ve stanovení oprav měření 'v E T, které nejsou
závislé na konkrétní volbě operátoru C, splňujícího
podmínku Ker C EB Ker A = Xa

2. ·phzpůsobení takto upravené vnitřní konfigurace
sítě podmínce Ch = O.

Řešení úlohy (2.16) - (2.18) lze v každém případě, kdy
tato úloha má jediné řešení, převést na inverzi někte-
ré regulární čtvercové matice. Tato okolnost je vý-
hodná při řešení účelových sítí na samočinném číslico-
vém počítači.

Volbou matice C typu CP, n] rozhodujeme o způsobu
navázání lokální sítě k jejímu okolí, či obecněji řečeno
o umístění této sítě y souřadnicovém systému pocho-
pitelně prostřednictvím přibližných souřadnic bodů
této sítě. * Z předchozího je pak zřejmé, že zvolíme-li
matici C tak, že bude tvořena p nezávislými řádkový-
mi vektory, budou opravy měření (2.21) vždy nezá-
vislé na výsledném umístění sítě. Volbu matice C
ukážeme na třech základních případech.

(3.1). (1 O O O '" O) J-,
C = O 1 O O O =[diag(I, ... ,I)[O]

[p,n] 0010 0

Potom sloupce matice (O[diag (1, ... , 1)]T tvoří bázi----n-p
podprostoru Ker C a doplňují sloupce matic F (2.23)

do báze prostoru X. Proto Ker C splňuje podmínku
(2.18) a [l, U] = [1, Ker C] - úloha je úlohou vy-
rovnání volné sítě. Z praktického hlediska znamená
tento typ matice C ztotožnění vyrovnané sítě ve vy-
braném bodě (dxl = dYl = O) a určení orientace sítě
(dx2 = O). Zvolíme-li např. dXi= dx; = dx];= O, lze
např. při etapových měřeních a vyrovnáních téže sítě
omezit pohyb souřadnic na vybraných bodech ve
směru osy x apod.

3.2. Při ztotožnění sítě ve vybraném bodě lze též orien-
taci sítě volit v libovolném směru podmínkou zto-
tožnění vyrovnaného směrníku (Ji;se směrníkem urče-
ným z přibližných souřadnic ({Jij, položením podmínky
dy; = dx;. tg ({Ji; nebo dx; sin ({Ji; - dYicos ({Ji;= O.

V tomto případě by matice C měla tvar

(3.2)
dXl dYl dX2dY2 dX3 dY3 dYk

( O
O 1 O O O O ... O)

C = O O O 1 O O O '" O
Cp, n] O O O O sin ({J23 -cos ({J23 O ... O

Otočením souřadné soustavy Oxy o úhel ({Ji; lze tuto
úlohu převést na případ 3.1. Proto i tato úloha je řeše-
ním volné sítě.

Přibližnými souřadnicemi rozumíme dále souřadnice
bodů sítě, které v rámci vyrovnání obdrží opravy áx,
áy. Mohou to být jednak souřadnice nově určovaných
bodů vypočtené z měřených veličin, nebo souřadnice
bodů dříve vyrovnaných (např. body trigonometrické
sítě) použitých k vybudování nové lokální sítě. Těchto
souřadnic je použito k určení hodnot f(xo) ve vztahu
(2.4).

Uvedené dva způsoby volby matice C dávají řešení
úlohy, které je ekvivalentní s úlohou vázané sítě řešené
buď pro (n - p), či pro (n - 2) neznámých a úpravou
matice A dosazením do rovnic oprav dy; = dx; tg ({Ji;'

Redukovaná matice AI má již nezávislé sloupce a pro
vektor h platí = (AfQAl)-l AfQl.

Výsledky praktického použití matice C z (3.1)
respektive řešení s maticí AI redukovanou o prvé tři
sloupce, jsou uvedeny v tab. 3 jako varianta 2 a na
obr. 4 znázorněny ~.

3.3. Položme C = fT, kde FT jsou transponované
matice (2.23). Pak podle (2.24) platí

(3.3) Ker C = Ker FT = (lm F).L= (Ker A).L

Odtud plyne, že Ker C splňuje podmínku (2.22)
a [l, Ker C] - úloha je řešením volné sítě. Označíme-li
['v, 'h] řešení této úlohy, pak z (3.3) a (2.27) plyne, že
'h je též řešením úlohy

Zaveďme označení r1O) = [X{O), y{O)], J;i = [dXi,dYi]'
i = 1, ... , k. Potom pro p = 3 je podmínka Ch = O
ekvivalentní se vztahy

k _

~ dri = O;
;=1

k _ _ _

~ riO) X dri = O
;=1
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Přibližné Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Č. b. RDUř. XO h,

I
X, h,

I
X, (xo)'

I
hľ

I

x,'

m mm m mm m m mm m

I

I
1500,0000 + 1,2 ,0012 - ,0000 ,0188 +0,4

I

,0192
X 2 2074,0252 + 1,5 ,0267 - 2,3 ,0229 ,0164 -0,1 ,016:3

:3

I
586,8578 - 0,8 ,8570 - 4,3 ,8535 ,8514 -0,8 ,8506

4 1386,9609 - 1,9 ,9590 - 4,8 ,9561 ,9590 +0,4 I ,9594

I 1500,0000 I - 4,7 ,9953 -
I

,0000 ,0008 -0,9 ,9999
Y 2 2885,8193 - 5,8 ,8135 - ,8193 ,8309 -1,1 ,8298

3 2690,0300 - 5,1 ,0249 - 2,2

I
,0278 ,0109 -0,2 ,010i

4 2358,6164 +15,5 ,6319 +20,0 ,6364 ,6319 +2,2 ,6341

To znamená, že optimální opravy d-;i (i = 1, ... , k)
minimalizují (Pv, v) tak, aby udržely konfiguraci sítě
v "rovnováze".

Podmínka (h, h) -+ min znamená prakticky použití
modifikace Helmertovy transformace k př'ipoutání
(p = 3) či též k rozměrovému přizpůsobení (p = 4)
vyrovnávané sítě k okolní síti reprezentované přibliž-
nými souřadnicemi řešené sítě. Výsledky vyrovnání
C = FT jsou v tab. 3 označeny jako varianta 1. a 3.
a na obr. 4 označeny' a D.

Jak bylo uvedeno již v předchozím odstavci, je vy-
rovnání sítě na obr. 1 označeno jako varianta 1 a 3
při volbě C = fT a varianta 2 při volbě C podle (3.1).
Varianta 3 vznikla z varianty 1 změnou přibližných
souřadnic o hodnoty do 20 mm. Jak je zřejmé z tab. 2,
jsou opravy v měřených veličin, tj. směrů'lfJ a délek 8

stejné pro všechny tři varianty. Výsledné směrníky (J,

které jsou již závislé na volbě orientace sítě, byly vy-
počteny tak, že na každém stanovisku byla osnova
vyrovnaných směrů naorientována vždy na jeden
směrník (J vypočtený z vyrovnaných souřadnic.

Výsledky vyrovnání sítě z hlediska její polohy jsou
zřejmé z tab. 3 a obr. 2. Na obr. 4 je základní poloha
bodů sítě vyznačena z přibližných souřadnic (sl. 1
v tab. 3) a vyrovnaná poloha vektory <ki o délce Id-;i!
v měřítku 1 : 1.

Uvedený příklad ilustruje předchozí tvrzení o ne-
závislosti hodnot oprav měřených veličin řešených za
podmínky (Pv, v) -+ min na umístění a orientaci sítě
v souřadnicovém systému prostředníctvím matice C
splňující podmínku (2.22). Je nutné si však uvědomit,
že informaci o umístění lokální sítě čerpáme z přibliž-
ných souřadníc. Chceme-li tedy lokální síť navázat do
stávajícího základního bodového pole, využijeme ně-
kterých těchto bodů pro budovanou lokální síť. Ze
soufadnic těchto bodů, které považujeme za přibližné,
odvodíme přibližné souřadnice nově stabilizovaných
bodů. Žádáme-li, aby lokální síť byla rozměrově při-

.způsobena okolní sítí, je možné zaměřit tuto síť jen
úhlově a k vyrovnání použít matice C = fT pro p = 4.
Pokud je vhodné současně převzít i orientaci okolní
sítě, ztotožníme budovanou síť se stávající ve dvou
bodech buď zavedením typu matice C z (3.1), nebo

prostou redukcí matice A o příslušné čtyři sloupce.
Hodnoty oprav úhlového zaměření lokální sítě jsou
v obou případech stejné a neovlivněné případnými
chybami převzatých daných bodů. Je-li nová síť za-
měřena i délkově, použijeme k jejímu navázání do
stávající sítě buď matice C = FT (transponovaná
matice z 2,23) pro p = 3, nebo, chceme-li respektovat
orientaci, matici C z (3.2). Při ztotožnění nové sítě se
stávající ve vybrané dvojici bodů (matice C z 3,1 pro
p = 4), nebo v jednom bodě a směrníku (matice C
z 3,2 pro p = 3) uplatní se však ve výsledné orientaci
fidvé sítě chyby těchto vybraných bodů. Z tohoto
důvodu je nutné provést pečlivý výběr těchto bodů,
př'ípadně výslednou orientaci nové sítě odvodit z větší-
ho počtu použitých bociů dosavadní sítě. Je zřejmé,
že obdobných úvah lze použít i pro etapové měř'ení
a vyrovnání přesných vytyčovacích sítí. Uvedený
systém umožňuje budovat některé typy přesných vy-
tyčovacích sítí tak, že hloubkových stabilizací po-
užijeme jen u dvou bodů k zajištění referenčního bodu
a směrníku. Polohu ostatních bodů lze pak vždy podle
potřeby zpřesnit etapovým měřením sítě. Použitím
matice C typu (3.2) zajistíme plynulou návaznost vy-
tyčovacích prvků.

• varianta
A
[J -11-
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Jako základní parametry přesnosti sítě určíme podle
[1] jednotkovou střední chybu mo = ((Pv, v) : (r-
- 11,))1/2 po vyrovnání s testem mo < *mo(l + (2 :
: (r - 11,))1/2]. Dále určíme jednotkovou střední chybu
vyrovnaných měření M01 = mo VC 11, : r a odhad střed-
ních chyb vyrovnaných měření mi = MO(pJ1/2.

Z nezávislosti oprav měřených veličin řešených
podle (2.21) na volbě matice C (vyhovující ovšem
podmínce (2.22)) je zřejmé, že součin Ah a též obecně
A(ATQA + CTC)-1 = A'Q je nezávislý na matici C.
Je pak zřejmé, že na diagonále matice A"QAT leží
váhové koeficienty qii vyrovnaných zprostředkujících
veličin (w, 8). Lze tedy odhadnout střední chyby vy-
rovnaných zprostředkujících veličin *~z výrazu mSi =
= mo Vqii'
Pro uživatele lokálních sítí nelze doporučit obvyklé-

ho řešení středních chyb vyrovnaných souřadnic pro-
střednictvím inverzní matice Q, tj. m;i = m~"Qii'
V případě volby matice C podle (3.1) a (3.2) jsou tyto
střední chyby ukazateli jen relativního vztahu jed-
notlivých bodů sítě vzhledem k referenčnímu bodu
a pro C = FTukazateli plnění podmínky (h, h) -+ min,
tj. "přilnutí" vyrovnané sítě k tvaru a orientaci této
sítě dané přibližnými souřadnicemi. Teoretické zdů-
vodnění těchto skutečností bude uvedeno v některém
z připravovaných příspěvků.

d*h = (ATQA + CTC)-1 ATQ dl = "QATQH dt;
dl = Hdt,

umožňující určit změnu vyrovnaných souřadnic v zá-
vislosti na změně zprostředkujících veličin (dl) nebo
na změně měřených veličin(dt). Výpis matice "QATQ
H typu [11" r] umožňuje operativní prověření stability
bodů vytyčovací sítě či její části, z kontrolního zamě-
ření osnov směrů a délek stran. Určíme-li rozdíly
kontrolně měřených veličin oproti základní etapě
dti = kti - ·ti, lze i pomocí kapesního kalkulátoru
určit vliv rozdílu dti na změnu vyrovnaných souřadnic.
Problematika poznání polohových změn bodů sítí
prostředníctvím obecného vyrovnání je komplexně

řešena autory v rámci dílčí úlohy v úvodu již uvede-
ného výzkumného úkolu R-4-01-1-02 VÚGK a dosa-
vadní výsledky budou uvedeny ve výzkumné zprávě
za rok 1982.

V uvedeném příspěvku, který je volným pokračová-
ním článku [4], je kombinací teoretických formulací
a praktického příkladu ukázán přístup k řešení vol-
ných sítí, který lze nazvat obecným vyrovnáním lo-
kálních sítí. Oproti dosavadnímu řešení geodetických
sítí s měřenými osnovami směrů snižuje zavedením
matice H počet neznámých jen na opravy souřadnic
a odděluje řešení oprav měřených veličin za podmínky
(Pv, v) -+ min od umístění sítě k jejímu okolí, tj.
respektuje kvalitu měření a eliminuje vliv chyb stáva-
jícího bodového základu na měřené veličiny. Prostřed-
nictvím matice C, vyhovující podmínce (2.22), umož-
ňuje uvedený systém různé manipulace se sítí podle
jejího účelu.

[1] BOHM, J., RADOUCH, V.: Vyrovnávací počet,
skriptum, n~kladatelství ČVUT Praha 1974.

[2] BUDINSKY, B., JOKL, L.: Linerání algebra a
vyrovnání geodetických sítí - část 1., texty
k semináři .aplikované matematiky, Praha 1981.

[3] BUDINSKY, B.: Matematika III, skriptum, na-
kladatelství ČVUT Praha, 1982.

[4] INGEDULD, M., JOKL, L.: Volné geodetické sítě,
Geodetický a kartbgrafický obzor 27 (69), 1981, Č. 11,
s.283-290.

[5] INGEDULD, M., JOKL, L.: Ob"cné řešení přesných
lokálních sítí, Acta polytechni( a- Práce ČVUT
v Praze, vědecká konference 1982.

[6] INGEDULD, M. a kol.: Měřické a výpočetní metody
sledování prostorové. polohy bodů, Výzk. zpráva
k úkolu R-4-01-02 VUGK, 1981.

[7] JOKL, K.: Lineární algebra a vyrovnání geodetic-
kých sítí - část 2., texty k semináři aplikované
matematiky, Praha 1981.

Lektoroval:
Ing. Miloš Ci'!1bálník, CSc,,

GU, n. p., Prat a

Ocenenie záslužnej práce n. p. Slovenská
kartografia Bratislava

Slovenská kartografia, národný podnik, Brati-
slava (SK) už niekofko rokov úspešne zabezpečuje
tvorbu, redakčné spracovanie a vydávanio kartografic-
kých diel a kartografických publikácií y rezorte Sloven-
ského úradu goodézie a kartografie (SUGK). Najnároč-
nojšou úlohou SK v ostatných rokoch bolo vydanio
Atlasu SSR a celé organizačné zabezpečenie jeho do-
končeni a v termíne stanovenom vládou. Vyd~nie Atlasu
SSR bolo jednou z hlavných úloh rezortu SUGK v ob-
lasti kartografie.

Za dlhoročnú obetavú a svedomitú prácu a za výrazné
úspechy, ktoré SK dosahuje najma širokým rozvojom
pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia, za-
vádzaním nových technologických postupov a raciona-
ljzáciou prác, jyj na návrh ÚV KSČ, ÚV NF, vlády
CSSR a SSR a URO udelil prezident republiky k 1. máju
1982

Za kolektív pracovníkov SK prevzali vysoké štátne
vyznamenanie z rúk prezidenta ČSSR Gustáva Husáka
riaditef podniku Ing. Pavol Kmeťko a zástupcovia
spoločenských organizácií.
Srdečne blahoželáme SK nositefke štátneho

vyznamenania Za zásluhy o v)-stavbll (1969), čestného
názvu Podnik VIII. všeodborovéh'l zjazdu (197:3)
a Rad u p r á c e a kolektív u pracovní Izov želáme non'
pracovné úspechy.
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Příspěvek dálkového průzkumu Země
k rozvoji fotogrammetrie v ČSSR

Ing. Jiří Šíma, CSc.,
Geodetický ústav, n. p., Praha -

Stl'edisko dálkového průzkumu Země

o vztahu dálkového průzkumu Země k fotogram-
metrii a jejich společných i rozdílných rysech pojednal
autor v článku [1]. Bylo zde řečeno, že hlavním úko-
lem fotogrammetrie je vyhodnocení geometrických
parametrů částí zemského povrchu a objektů na něm
(i pod ním) pomocí grafických nebo číselných metod
zpracování fotografických snímků. Jen ve výjimeč.
ných případech je používáno jiných forem záznamu
obrazových dat, např. pomocí televize, stranového
radaru, rentgenového přístroje apod.

Dálkový průzkum Země poskytuje informace o fyzi-
kálních a chemických vlastnostech zemského povrchu,
vodstva a připovrchových vrstev atmosféry, přičemž
k jejich lokalizaci a dokumentaci používá rovněž forem
obvyklých ve fotogrammetrii (např. vyhotovení čaro-
vých nebo polotónových účelových map středních
a malých měřítek). Kromě fotografické techniky
(vesměs multispektrální) používá však i nekonvenč-
ních forem záznamu obrazových dat, např. pomocí
skanujícího infračerveného radiometru, multispektrál-
ního snímacího rozkladového zařízení (staneru), stra-
nového radaru apod., přičemž prvotní záznam je
vesměs pořizován v digitální formě na magnetické
pásce.

Společnou oblastí dálkového průzkumu Země a fo-
togrammetrie je bezesporu letecké snímkování a tvor-
ba účelových map z leteckých a kosmických fotogra-
fických snímků. Zde lze nejsnadněji identifikovat
fakta svědčící o tom, že rozvoj přístrojové a technolo-
gické báze dálkového průzkumu v ČSSR přispívá též
k dalšímu rozvoji fotogrammetrie. Jejich výčet
a zhodnocení jsou hlavním obsahem tohoto článku.

2. Charakteristika technické úrovně letecké fotogram-
metrie v ČSSR na počátku osmdesátých let

Disponibilní nosiče leteckých komor s konstantami
89, 152 a 305 mm umožňují pořizovat letecké měřické
snímky o formátu 23 X 23 cm z výšky 500-4000 met-
rů v měřítkách od 1 : 2000 do 1 : 40 000. Záznamo-
vým médiem je černobílý panchromatický nebo ba-
revný inverzní film převážně československé výroby.
Výjimečně jsou pořizovány měřické snímky na ba-
revný infračervený film SN-6M (spektrozonální) sovět·
ské výroby. Specializované složky s více než třiceti-
letou tradicí dosahují s dostupnou technikou vesměs
výborných parametrů fotografické i fotogrammetrické
kvality. Letecké měřické snímkování se realizuje na
základě ročních plánů a až na výjimky poskytuje vý-
sledky v určit{,m časovém odstupu, takže je prakticky
nelze využít k operativním účelům. Nachází proto
výhodné uplatnění zejména při tvorbě a údržbě celo-
státních mapových děl středních a velkých měřítek,
projektování a dokumentaci dálnic, železničních tratí
a povrchových hnědouhelnýoh velkolomů. Uživateli
je nejčastěji požadováno stereofotogrammetrické vy-

hodnocení v grafické či numerické formě (s následnou
automatizovanou kresbou map velkých měřítek). Pro
některé úlohy se vyhotovují fotomapy nebo ortofoto-
mapy. Analytické postupy se soustavně využívají
pouze při zhušťování podrobného bodového pole pro
mapovací účely blokovou aerotriangulací. Sémantický
obsah leteckých snímků je převážně zjišťován klasifi-
kací při pochůzkách v území (šetřením). Vizuální
interpretace leteckých měřických snímků se ve větším
rozsahu využívá jen v lesnictví a při zjišťování změn
na mapách evidence nemovitostí. V obou případech
přispívá ke zvýšení efektivnosti pracovních postupů
vyhodnocování barevných snímků.

3. Dosavadní rozvoj dálkového průzkumu Země
v ČSSR

Základnou pro rozvoj dálkového průzkumu Země
v ČSSR koncem sedmdesátých let byla kromě praco-
viště základního výzkumu v oboru geografie přede-
vším vyspělá složka aplikovaného výzkumu ve foto-
grammetrii v resortu geodézie a kartografie. Ta se
stala základem Střediska dálkového průzkumu Země,
zřizeného Českým úřadem geodetickým a kartografic-
kým v roce 1978 na základě usnesení vlády ČSSR
č. 249/1977.

Pro první (dosud trvající) období dálkového' prů-
zkumu Země v ČSSR je typická orientace na využití
leteckých a kosmických fotografických multispek-
trálních snímků. Středisko dálkového průzkumu
Země je zajišťuje pro všechny uživatele pomocí koope-
rací s tuzemskými i zahraničními dodavateli (SSSR),
eviduje a distribuuje aerokosmické materiály pro
interpretační účely. K vyhotovení účelových odvoze-
nin pro vizuální interpretaci používá ve značném roz-
sahu obvyklé fotografické a fotogrammetrické přístroje
a metody: kopírování s řízeným kontrastem, zvětšo-
vání, překreslování a ortofotografii.

Významným krokem bylo vybavení střediska multi-
spektrálním projektorem MSP·4 Zeiss Jena, umožňu-
jícím tvorbu barevných syntéz multispektrálních foto-
grafických snímků i jiných druhů vícekanálových
obrazových záznamů. Tímto postupem se podstatně
zvýšila interpretabilita leteckých a kosmických foto-
grafických snímků při využití postupů vizuální inter-
pretace v různých oborech národního hospodářství.
Nově vyvinuté postupy registrace barevných syntéz
na inverzně pracující filmy a papíry velkého formátu
(až 40 X 50 cm) dosáhly mezinárodního uznání.

Další etapu rozvoje dálkového průzkumu Země
představuje vybavení střediska systémem digitálního
zpracování obrazových dat, který se z původního
analogo-číslicového převodníku a účelového minipočí-
tače v krátké době rozrostl na interakční systém zpra·
cování multispektrálních dat s možností
- převodu polotónových obrazů do digitální formy

se záznamem na magnetickou pásku
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Typ komory
I

f
I

l!'ormát snímku I Počet pásem
\

Známá vnití'ní
I

Úbytek íntenzity
orientace? světla k okraji

I
MKF·6M 125 mm 56 x Sl mm 6 ano přijatelný
4 x HASSELBLAD SOmm 55 x 55 mm 4 ne malý
500 EL 40 mm
AFA·:39 M 100 mm 70 x SOmm 6 ne značný
KATE 200 mm ISO x ISO mm 3 I ano phjatelný

- vizualizace digitálních obrazových dat ve formě
fotografického snímku

- geometrických korekcí a transformací obrazových
dat (digitálního překreslování snímků do zvole·
ného měřítka a kartografického zobrazení)

- aplikací radiometrických korekcí a různých forem
optické transformace (volbou přenosových cha-
rakteristik hustoty obrazu apod.) a filtrace obrazo-
vých dat

- automatizované klasifikace obrazových dat s ope-
rativní kontrolou na barevném interakčním displeji.

Rozvoj dálkového průzkumu v ČSSR není myslitel-
ný bez účinné a intenzivní vnitřní i zahraniční spolu-
práce. Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce se
odvíjí jednak v rámci programu Interkosmos, jednak
po linii geodetických služeb socialistických států.
Problémy základního výzkumu jsou řešeny v rámci
hlavního úkolu státního plánu základního výzkumu
"Země - dálkový průzkum a kartografické modelo-
vání krajiny" na odborných pracovištích ČSAV a vy-
sokých škol. Problematika aplikovaného výzkumu
s akcentem na kontrolu životního prostředí je soustře-
děna do úkolu státního plánu technického rozvoje
"Aerokosmický průzkum území státu", jehož koordi-
nátorem je Středisko dálkového průzkumu Země. Na
jeho řešení se podílí řada odborných pracovišť resortů
geologie, lesního a vodního hospodářství ČSR i SSR.
V těchto resortech a dále v zemědělství, kultuře a zdra-
votnictví vznikly skupiny (laboratoře), zabývající se
zejména odvětvovou interpretací materiálů dálkového
průzkumu Země, které zajišťuje, pořizuje a prvotně
zpracovává Středisko DPZ vybavené k tomuto účelu
unikátní technikou a kádrem odborníků z řady souvi·
sejících profesí.

Významným přínosem k rozvoji dálkového průzku.
mu Země v ČSSR v posledních dvou letech byly mezi.
národní experimenty na našem území, a to termovizní
snímání zkušebních lokalit v roce 1981 [2] a letecké
multispektrální snímkování rozsáhlého území komo·
rou MKF-6 M z letadlové laboratoře AN-30 v roce
1982 [3].

4. Společné a rozdilné vlastnosti leteckých měřických
snímků a materiálů dálkového průzkumu Země

Všechny postupy používané v ČSSR k záznamu obra-
zových dat metodami dálkového průzkumu z kosmic·
kých a letadlových nosičů poskytují perspektivní foto·
grafické snímky nebo plynulý pásový obraz území
s přibližně svislou o.souzáběru. Letecké měřické sním·
ky pro fotogrammetrické účely se od materiálů dálko-
vého průzkumu Země liší zejména formátem: proti
23 X 23 cm činí maximálně 6 X 9 cm u multispektrál-
ních leteckých komor; v případě termovize nebo stra·

nového radaru se získává filmový pás 2-8 cm široký.
Výjimku tvoří komplex 4 měřických komor KATE,
instalovaný na družicích typu Kosmos, který posky-
tuje černobílé zonální a barevné infračervené (spektro-
zonální) kosmické fotografické snímky o formátu
18 X 18 cm. Prvky vnitřní orientace jsou definovány
a vyznačeny jen u některých multispektrálních komor
(KATE, MKF-6).

Jednotlivé komory se rovněž liší vlastnostmi objek-
tivů, z nichž pro účely (zejména automatizované)
interpretace je nejdůležitější minimální úbytek inten-
zity osvětlení v okrajových partiích snímkového for-
mátu (viz tabulku I). V leteckých měřických komo-
rách, kosmických a leteckých multispektrálních komo·
rách i v různých záznamových systémech na film se
používají stejné druhy panchromatických, barevných
a infračervených filmů. Rovněž způsob jejich labora-
torního zpracování je shodný a stejně náročný, i když
se v případě dálkového průzkumu Země klade větší
důraz na dodržení senzitometrických parametrů
(strmosti, hustoty obrazu apod.) než na srážku filmu,
smaz zobrazení nebo zkreslení objektivu. Prvořadým
parametrem materiálů DPZ je maximální spektrální
rozlišení detailů a ploch zobrazujících rozdílné objekty
a jevy, kdežto u fotogrammetrických (měřických)
snímků sledujeme především maximální geometric-
ké rozlišení detailů při minimálním zkreslení obrazu.

Geometrické zkreslení obrazových záznamů, získa·
ných snímacím rozklar:ovým zaÍ'Ízením (skanerem)
nebo televizní kamerou za pohybu kosmického či le·
tadlového nosiče, je podstatně větší a lze je korigovat
pouze počítačovým zpracováním obrazových dat
v digitální formě. Tento postup umožní též aplikovat
radiometrické korekce a uskutečnit tzv. fotometrickou
normalizaci obrazu, jíž se mj. odstraní úbytky inten-
zity osvětlení v okrajových partiích snímku. Korigo-
vané obrazy zaznamenané v dynamickém režimu lze
fotogrammetricky vyhodnocovat s použitím postupů
grafické či analytické jednosnímkové fotogrammetrie.

5. Příspěvek dálkového průzkumu Země k rozvoji
fotogrammetrie v ČSSR

Různorodé požadavky národního hospodářství na
dálkový průzkum území ČSSR na počátku osmdesá-
tých let vedly k rozšíření dosavadního sortimentu
fotoleteckých prací, které je charakterizováno
- využitím dalších typů letadlových nosičů (vrtulní-

ků, letadlové laboratoře AN-30, dálkově řízených
mikroletounů)

- pořizováním snímků v extrémně velkých i malých
měřítkách (I : 500 až I : 150000)

- zvýšením operativnosti, tj. realizací snímkování
a následné interpretace snímků v rozsahu několika
dní.
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- synchronním fotografováním v několika spektrál-
ních pásmech

- použitím netradičních filmových materiálů, zejmé-
na černobílých a barevných infračervených filmů
Barevné průzkumové snímky v měřítkách 1 : 500.

a 1 : 1000 pořizuje Středisko dálkového průzkumu
Země z vrtulníku např. pro kontrolu kvality vyjedno-
cení cukrové řepy a k určení počtu, tvaru, velikosti
a zdravotního stavu rostlinných jedinců. Pomocí so-
větské letadlové laboratoře AN-30, pozvané do ČSSR
(v roce 1982 dvakrát), jsou pořizovány multispektrální
soubory měřických fotografických snímků komorou
MKF-6 Mv šesti pásmech spektra v měřítku 1 : 50000,
zvlášť širokoúhlé spektrozonální měřické snímky ko-
morou AFA TE-50 v měřítku 1 : 100000 a průzkumo-
vé černobílé infračervené snímky komorou Hasselblad
500 EL v měřítku až 1 : 150 000, mimořádně výhodné
pro účely údržby základních map ČSSR.
Byly vytvořeny technické i organizační podmínky

k realizaci operativního leteckého průzkumu z vrtul-
níku při výskytu přírodních kalamit (záplav, polomů,
krupobití apod.) a pro potřeby řízení rostlinné velko-
výroby (termínované práce a fenologická stádia země-
dělských kultur). V těchto případech je reálné pořídit
letecké snímky a předat výsledky jejich interpretace
uživateli za 3-10 dní v závislosti na objemu zpraco-
vávaného materiálu a náročnosti dokumentace vý-
sledků interpretace (požaduje se např. vyhotovení
barevných fotomap).
Průzkumové snímky z výšky 40-1000 metrů poři-

zuje Středisko dálkového průzkumu Země z vrtulníku
2311512 Geod. a kart. ob. 12 HT r 4 sIl rk 39 nečíst Čá
typu Mi-2 jednou komorou Hasselblad 500 EL na
černobílý panchromatický a infračervený film nebo
na barevný inverzní či infračervený (spektrozonální)
film o šířce 70 mm. Při použití vrtulníku typu Mi-8 lze
snímkovat dvěma synchronně pracujícími komorami
téhož typu a vytvářet tak geometricky shodné dvojice
zonálních snímků (zpravidla v pásmech 600-700 nm
a 740-900 nm) nebo snímkovat současně na dva různé
materiály nejvíce rozlišující sledované objekty a jevy
nebo se navzájem doplňující při vizuální interpretaci
snímkovaného území. Jako příklad lze uvést snímko-
vání lesních porostů v Jizerských horách, v Beskydech
a na východním Slovensku, postižených průmyslový-
mi imisemi a biotickými škůdci, předstihový foto-
letecký archeologický výzkum v okrese Kladno a na
stavebním místě budoucí jaderné elektrárny v jižních
Čechách, vyhodnocení stupně kontaminace zeměděl-
ské a lesní půdy ropou a úniky chemickÝGhlátek ze
skládek průmyslových odpadů na různých místech
v Čechách, fotodokumentace zdrojů a intenzity me-
chanického znečištění a hydraulických poměrů ve
vodních rekreačních nádržích Slnečné jazerá u Sence,
SÍňava u Piešťan a Zemplínska šírava aj. Pronikavý
růst objemu fotoleteckého průzkumu z vrtulníku je
znázorněn na obr. 1. Stále rostoucí trend vykazuje též
letecké multispektrální snímkování, v posledním ob-
dobí též zásluhou akcí sovětské letadlové laboratoře
AN-30 na území ČSSR (viz obr. 2).
Interpretabilitu leteckých měřických a průzkumo-

vých snímků lze podstatně zvýšit a objektivizovat
užitím řady postupů analogového nebo digitálního
zpracování, kterými disponuje Středisko dálkového
průzkumu Země. Jde zejména o úpravu kontrastu,

rehalogenizaci negativů, aplikaci neostré masky, užití
přenosových funkcí kontrastu při digitálním zpraco-
vání, kvantování optických hustot a jejich barevné
kódová,ní, tvorbu barevných syntéz multispektrálních
snímků.
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Obr. 1: Fotoletecký průzkum z vrtulníku
(Relativní růst kvantitativních parametrů)

Obr. 2: Letecké multispektrální snímkování
(Relativní růst kvantitativních parametrů)

6. Možnosti využití disponibilních materiálů dálkového
průzkumu Země při údržbě celostátních mapových
děl

Během uplynulých pěti let bylo pořízeno značné množ-
ství leteckých průzkumových i měřických snímků na
běžných i speciálních fotografických materiálech pro
výzkumné účely i přímé aplikace v geologii, zeměděl-
ství, lesním a vodním hospodářství a při ochraně pří-
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rody, které mohou být druhotně využity při údržbě
celostátních mapových děl v ČSSR. Disponibilní kopie
a zvětšeniny černobílých zonálních snímků na filmu
nebo papíru (zejména v pásmech 600-700 nm
a 740-900 nm) v originálním měřítku I : 35000 až
I : 50 000 jsou vhodné k identifikaci změn a nových
objektů na základních mapách ČSSR v měřítkách
I : 50000, I : 25000 a I : 10000, které lze do existu-
jících map přenášet pomocí překreslovače, obkreslo-
vače nebo interpretoskopu. Pokud byly snímky poří-
zeny měřickou multispektrální komorou MKF-6 M,
lze jejich obsah vyhodnocovat monoskopicky nebo
stereoskopicky na fotogrammetrických přístrojích.
Průzkumové (neměřické) snímky jsou vhodné k iden-
tifikaci změn na mapách evidence nemovitostí, pokud
byly vyhotoveny v měřítkách I : 10 000 až I : 25 000
na dostatečně velkém území. V případě užití komory
MKF-6 M lze tyto změny rovněž fotogrammetricky
vyhodnocovat, pokud se k jejich dokumentaci nevy-
žaduje geometrický plán. Středisko dálkového prů-
zkumu Země provádí v současné době zkoušky foto-
grammetrického vyhodnocení průzkumových snímků,
pořízených z vrtulníku komorou Hasselblad 500 EL
v měřítkách I : 5000 a I : 7500 při signalizaci zaměřo-
vaných a vlícovacích bodů terči, pro účely geometric-
kého .plánu liniových staveb. Předběžné výsledky
svědčí o snadnosti technické realizace i vyhovující
přesnosti. Organizačním problémem zřejmě bude vy-
hledat více příležitostí pro pořízení snímků pH
jediném letu, aby použití vrtulníku bylo dostatečně
rentabilní. Dosud nezhodnocenou inovací je využití
leteckých měřických snímků v malých měřítkách
(I : 100000 až I: 150000), pořizovaných z výšky
6250 metrů nad územím současně s multispektrálními
soubory letadlovou laboratoří AN-30. Na jediném
snímku se zobrazí území o rozloze 7000 až 32 000 ha
v závislosti na formátu snímků (55 X 55 mm nebo
180 X 180 mm). Celé mapové listy základní mapy
ČSSR I : 50 000 jsou pokryty několika málo snímky
nebo stereodvojicemi, jejichž polohopisný obsah lze
při poměru měřítek I : 2 nebo I : 3 snadno vyhodnotit
a přenést do mapy. Experiment s využitím těchto le-
teckých snímků bude realizován ve Východosloven-
ském kraji.
Středisko dálkového průzkumu Země sleduje maxi-

mální využití existujících materiálů dálkového prů-
zkumu území ČSSR, které spravuje v rámci své gesce,
a proto poskytuje velkému počtu zainteresovaných
organizací (též v resortech geodézie a kartografie
v ČSR a SSR) jejich seznam s popisem technických
parametrů a aplikačních možností.

7. Hlavní směry využití dálkového průzkumu Země
v národním hospodářství. Závěr

I když je rozvoj teoretické, technické a technologické
báze dálkového průzkumu Země v ČSSR dosud pře-
vážně ve stádiu výzkumu a vývoje, formují se již
hlavní směry jeho praktického využití. v národním
hospodářství. Kosmické multispektrální fotografické
snímky jsou využívány v geologii k identifikaci foto-
lineamentů - výsledkem je např. kosmogeologická
mapa ČSSR v měřítku I : I 000 000 vytvořená pra-
covníky Ústředního ústavu geologického a Geologic-
kého ústavu Dionýza Štúra. Tytéž snímky v blízkém

infračerveném pásmu, zvětšené do měřítka I : 200000,
jsou často používaným zdrojem informací při údržbě
přehledných vodohospodářských map, konkrétně při
inventarizaci a zpřesňování obrysů přírodních i umě-
lých vodních nádrží. Barevné syntézy kosmických
snímků se úspěšně používají ke stanovení hranic pri-
márních krajinných struktur v regionální geografii.
Obory zemědělství, lesního hospodářství, ochrany pří-
rody, lázeňství, podrobný geologický průzkum a kon-
trola životního prostředí se orientují převážně na
letecký průzkum - multispektrální z letadlových
nosičů (včetně letadlové laboratoře AN-30) a operativ-
ní z vrtulníků. Prvnímu směru se dává přednost při
průzkumu území o značné rozloze a možné době k ře-
šení úkolu jeden rok a více. Pořízené snímky lze větši-
nou výhodně použít pro účely údržby polohopisného
obsahu základních map ČSSR. Úkoly operativního
průzkumu s krátkými termíny k řešení jsou realizo-
vány snímkováním na speciální fotografické materiály
z vrtulníků nebo (při často opakovaném sledování
jednotlivých objektů) z dálkověřízenýchmikroletounů.
Fakta shromážděná a komentovaná v kapitole 5

dokazují, že rozvoj metod dálkového průzkumu Země
v ČSSR obohacuje též stávající sortiment fotogram-
metrických prací, zejména v oblasti leteckého sním-
nování a fotointerpretace. Rýsuje se řada nových mož-
kostí spolupráce Střediska dálkového průzkumu Země
s fotogrammetrickými pracovišti národních podniků
Geodézie, vysokých škol a resortních výzkumných
ústavů při řešení aktuálních úkolů pro potřeby našeho
národního hospodářství.

[I] ŠÍMA, J.: Dálkový průzkum Země a fotogram-
metrie, Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980,
č. l.

[2] ŠÍMA, J.: Kosmický a letecký průzkum ČSSR pro
národohospodářské účely, Geodetický a kartogra-
fic;ký obzor, 28, 1982, č. l.

[3] ŠIMA, J.: První společný československo-sovětský
experiment s letadlovou laboratoří AN·30, Geode-
tický a kartografický obzor, 28, 1982, č. 4.

Do redakce došlo: 24. 8. 1982

Lektoroval:
Ing. Bořivoj Delong, CSc.,

ředitel SGP a VTR,
Český úřad geodetický a kartografický

Prosí~e čitatefov, aby si láskavo opravili chyby v článku
MITAS, J.: Nové aspekty komparácie invarových nive-
lačných lát. GaKO, 1982, č. 8. Na str. 208v favom stfpci
- 6 riadok zdola má byť ... L1li+20 pri čiarke li+2o' Ďalej
na str. 208 vo vzťahoch (8), \12) a (13) namiesto indexu
i-20 je všade index i+2[,' Na str. 209 vzťah (23) má byť

L = I m + ~ ~... Za chyby sa ospravedlňujeme.
n
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Metody měření nerovností ploch
laserem

S výstavbou resp. rekonstrukcí velkoplošných staveb,
jako jsou např. letiště a dálnice přetrvává problém
rychlého a dostatečně přesného zjištění deformací
ploch s přímou návazností na výpočetní techniku.
Dosavadní způsoby zaměřování deformací ploch pře-
vážně nivelací nedovolují progresívní zautomatizování.
Požadavky na automatickou registraci dat přímo
v poli a jejich přímé nahrání přes interface do počítače,
snižení počtu pracovníků při měření a v neposlední
ř'adě schopnost měřit jak ve dne, tak v noci, vedly
k úkolu vyvinout a provozně ověřit novou progresívní
metodu zaměřování deformací plošných staveb, ze-
jména letišť. Proto byly v rámci státního výzkumného
úkolu, jehož odpovědným řešitelem je ing. Milan
Kašpar, CSc., na katedře speciální geodézie FSv,
ČVUT v Praze, vyzkoušeny a porovnány některé
metody zaměřování deformací vzletových a přistáva.
cích drah (dále VPD) s využitím laserového referenč-
ního svazku, jehož známé vlastnosti jsou pro tento
záměr výhodné. V zájmu seznámení s problematikou
bude vhodné se stručně zmínit o současných meto-
dách a vývoji měření nerovností VPD.

2. Přehled současných metod

V úvodní studii [1] byl podán přehled metod, které
byly odzkoušeny a srovnány co do vhodnosti pro
měření deformací letištních ploch. Základním krité-
riem byla přesnost určení výšky podrobného bodu na
betonovém pl)dkladu ±2 mm, na živičném ±5 mm,
dále reprodukovatelnost měření a ekonomická stránka
metody. Z uvedené zprávy vyplynulo, že kromě foto-
elektrické komparační nivelace (nivelátor s infrazáři·
čem) ani jedna zkoušená metoda požadované př~snosti
nevyhověla. Je ovšem nutné si uvědomit, že přesnost
nelze dosáhnout ani při použití velmi přesné nivelace
(VPN), neboť hlavním problémem je nejistota v po-
stavení latě v observovaném bodě, daného spárořezem
VPD. Metoda zde tedy nemá rozhodující vliv.
V rámci tehdejšího výzkumu byl vyvinut funkční

vzorek fotoelektrického nivelátoru ČSAV [2]. Při
zkouškách byla dosahovaná přesnost v odečtení
0,2 mm na 50 m. Celý systém tvoří infrazářič s přijí.
mačem, oba nasazeny na teodolity Theo 020, a mecha-
nické hradítko pro určení výšky mezilehlých bodů.
Teoreticky byl i navržen vozík pro automatické ode-
čítání a registraci měřených dat, ale realizován nebyl.
Měření tímto zařízením v porovnání s technickou nive-
lací (TN) bylo poněkud zdlouhavější a ani provoz
infrazářiče není zatím spolehlivý. V současné době je
infrazářič cílem .výzkumných měření na FAST VUT
v Erně.
Jako vyhovující a dostupná metoda je používaná

TN s dosahovanou přesností 3-4 mm. Měřené hod-
noty se zapisují do zápisníků, po skončení měření se
děrují na děrnou pásku pro vstup do počítače k další.

Ing. Karel Šťastný,
Vojenský projektový ústav, Praha

mu zpracování. Výsledkem je výškopisný plán VPD
pro projekci. Protože při měření deformací VPD se
jedná řádově o tisíce hodnot, je možnost přepisu a tím
vzniku chyby poměrně velká.

Výhodné vlastnosti laserového paprsku pro různá
měření v geodézii byly již popsány v mnoha publika.
cích. Pro měření deformací ploch a zejména VPD je
laserový referenční svazek výhodný zvlášť ze dvou
hledisek. Za prvé měření je možno provádět i v noci,
kdy je prakticky výluka provozu a tím ekonomické
ztráty a narušení letového řádu minimální a za druhé
je možnost automatické registrace dat přímo na
detekčním zařízení.
V první fázi tohoto úkolu bylo provedeno zkušební

měření s cílem porovnat co do přesnosti a výhodnosti
různé metody a dostupné laserové přístroje pro měření
deformací VPD. Pro měření byl vybrán úsek dráhy
07-25 na letišti Praha-Ruzyň, která je právě v re-
konstrukci. Dráha již byla pokryta novým cemento-

Obr. 1: Laser TKG 205 při rnetodách laserové nivelace
a laser alignrnent
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I Laserová nivelaee I Laserová nivelaee Plošná nivelaee I Laser AlignmentI

Typ laseru TKG205 Kern Laserplane TKG205
Výkon [mW] 5 0,25 1 5
Způsob detekce vizuální vizuální elektronická vizuální

laser EYE
Délka zpět 104 zpět 104 80
zaměr [mj vpřed 142 vpřed 142 80 vpřed 254
Příslušenství stativ stativ stativ stativ

baterie 12 V baterie 12 V baterie 12 V baterie 12 V
Theo 020A Theo OHlA lať s čídlem Theo 020A
lať s terčem lať s terčem lať s terčem

betonovým krytem a rozř'ezána podélně a pncne na
spárořezy. Tím vznikla síť bodů vzdálených od sebe
průměrně 8-9 m. Tyto body jsou na VPD předmětem
měření. ,Jako porovnávací základnu jsme zvolili spáro-
řez v délce 400 m. Body jsme pro jednoznačnou inde-
titu osadily šrouby. Výšky těchto bodů byly ve vlastní
soustavě určeny metodou VPN se střední chybou
±0,6 mm. Tyto výšky, resp. převýšení byly brány
jako dané a k nim porovnány zkušební metody.

Kromě metody s rotačním laserem byla stopa laseru
odečítána vizuálně na terči z plexiskla. Terč byl
umístěn na teleskopické lati Telescopic 5, dodávané
k rotačnímu laseru Laserplane. Odečtení výšky terče
se provádí v okénku pouzdra se svinovacím metrem,
který je dělen na mm s možností odhadu na 0,5 mm.

PE měření bylo použito tří laserových přístrojů ka-
tedry speciální geodézie FSv ČVUT v Praze a VHJ
Vodních staveb (Laserplane a příslušenství) a porov-
nány čtyE metody. Pí'ehled metod a pÍ'Ístrojů je
v tab. 1.

1. metoda - laserová nivelace s použitím laseru
TKG 205 (obr. 1).

Laser TKG 205 byl na katedře speciální geodézie
FSv ČVUT v Praze upraven a doplněn sklonoměrem
v rozsahu ±1O % s nejmenším dílkem 0,01 %, opti-
kou Th 40 Freiberg a jemnou horizontální a vertikální
ustanovkou. Laser byl postaven na stati'vu nucenou
eentrací na bodě 14 základny, nasměrován a zaostřen
na bod 1.Mezilehlé body byly měř'eny vždy tam a zpět.
Potom byl laser nasměrován o 1800 vpřed a zaostřen
na bod 31. Celé měření bylo opakováno 2X. Odečítání
laserové stopy bylo vizuální na již popsané lati. Z dů-
vodu spádu rozjezdové ploehy byl laser nastaven
pomocí sklonoměru do sklonu + 1 % zpět a -1 %
vpřed.

2. metoda - laserová nivelace s použitím laser -
teodolitu (obr. 2).

PE této metodě bylo poprvé použito laseru Kern
se světlovodem a teodolitu Zeiss Theo OlOA.Laserový
paprsek je sveden světlovodem do speciálního Kern

laser okuláru, který byl doplnt'n pl'echodovým členem
(5) pro nasazení na dalekohled teodulitu '1'heo OLGA.
Keru laser okulár umožňuje, aby pozorovHtel paprsek
v okuláru teodolitu viděl, ale zabra6uje zpětl1ému pro-
niknutí do oka. Zaostření stopy laseru se provádí
objektivem teodolitu, který je zároveň optikou laseru.
Pí'ed měřením je vždy důležité dostředit stopu laseru
do středu nitkového kÍ'Íže v okuláru. Laser teodolit
byl opět centricky postaven na bodě 14. Paprsek laseru
byl skloni'm o +0,60g zpět a o -0,60g vpřed. Postup
měření byl stejný jako u metody 1.
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3. metoda - plošná nivelace s použitím rotačního
laseru (obr. 3).

Rotační laser Laserplane byl umístěn na speciálním
stativu umožňující plynulé vysunutí laseru až do
výšky 2 m. Přístroj je sám automaticky horizontován
v rozsahu náklonu svislé osy ±8° nebo po vypnutí
automatiky muže být nastaven do požadovaného
sklonu ustanovkou sklonoměru. První postavení laseru
bylo u bodu 12, druhé u bodu 27 základny. Stopa lase-
ru byla elektronicky snímána čidlem Laser Eye model
975-4 s citlivostí příjmu ±1,6 mm a ±3 mm podle
vzdálenosti. Čidlo obsahuje soustavu elektrooptických
snímačú, krytých okénkem. Čidlo je umístěno na
teleskopické lati Telescopic 5 (obr. 4). Poloha paprsku
vuči senzorové jednotce je indikována pomocí displeje,
tvořeného třemi červenými kontrolkami, signalizující
polohu paprsku vůči čidlu. Celý systém byl podrobně
popsán v [3]. Postup měření byl shodný s předcháze-

jícími metodami, přestože hlavní klad této metody je
ve vytvoření laserové referenční roviny.
4. metoda -laser alignment (obr. 1)
Touto metodou byla testována možnost odečtení

výšky bodu na vzdálenost přesahující 150 m. Na rozdíl
od klasického laser alignmentu [4] byla zde realizová.
na záměrná přímka ztotožněná se základnou. Laser
TKG 205 byl nucenou centrací postaven na počáteč-
ním bodě základny. Možnost využít nucené centrace
laseru TKG 205 byla předem ověřena laboratorně,
neboť výstup paprsku z laseru je mimo vertikální
rovinu procházející bodem, nad nímž je laser centro-
ván. V případě vhodného detekčního zařízení je možné
odečítat skutečné horizontální i vertikální posuny.
Paprsek byl nastaven do sklonu - 0,9 %. Byly pro-
vedeny dvě měření se čtením stopy tam a zpět, první
s difrakční mřížkou nasazenou na objektivu, druhé
bez mřížky. Současně byla pokusně měřena teplota
u zdroje a na konci záměrné přímky.

Bod Staničení I 1. metoda 2. metoda 3. metoda 4. metoda

I 0,00

2
1,1 0,7 -2,7 -2,5 L

9,00

3 17,10
0,8 3,0 -1,4 -1,1 0,7 1,3

4 25,14
2,5 1,3 -2,1 -1,5 3,0 -0,1

5 33,54
1,7 2,3 -1,6 -1,2 -1,5 2,1 3,4

6 42,04
2,2 3,0 -0,4 :--0,8 0,8 1,0 2,8

7 50,14
1,6 0,9 -3,4 -0,7 1,2 0,6 0,8

8 59,04
1,7 1,9 -1,0 -4,0 0,9 1,8 1,8

9 65,65
1,1 1,3 0,7 0,2 0,8 2,5 0,5

10 72,75
1,2 1,5 -1,4 -3,2 -3,1 1,3 -0,7

11 79,55
1,1 1,4 1,6 0,4 0,7 1,5 3,5

12 87,65
1,2 2,2 -2,4 -0,1 2,4 1,8 1,3

13 85,90
1,5 2,0 1,0 1,1 0,3 2,9 1,9

14 104,45 L L 0,9 0,1 0,4

15 112,23
0,4 2,1 1,6

16 120,95
0,2 0,2 1,7 2,8 0,0 0,0 3,0

17 129,95
-7,6 -6,9 -1,6 -5,8 -2,5 -4,7 -7,0

18 137,12 7,4 8,0 5,3 2,8 1,1 3,0 3,0

19 146,15
0,5 0,0 1,6 1,1 0,9 3,5 3,7

20 154,45
0,4 4,1 2,3 3,8 1,5 2,8 1,2

21 162,40 0,5 2,7 0,8 1,9 0,8 0,8 3,2

22 170,90 1,2 1,2 . 1,4 2,7 1,3 2,8 0,1

23 179,40 3,1 1,3 2,2 2,0 1,4 4,6 1,2

24 187,40 1,0 1,2 2,2 1,6 1,0 0,7 2,4

25 195,93 1,0 0,4 0,0 1,2 0,4 1,2 2,3

26 204,42 0,2 0,5 2,1 1,5 -0,5 -2,6 -0,9

27 212,62 0,6 0,2 1,1 3,3 0,1 3,3 4,8

28 221,27 0,9 1,1 2,3 2,2 0,3 3,8 -1,2

29 229,68 1,8 0,6 2,8 0,8 0,9 3,6 1,9

30 237,55 0,5 0,9 0,4 0,2 -5,6 4,6 -1,9

31 246,11 1,0 0,3 2,1 3,7 0,4 3,9
.- ..-- 1:-S-

32 254,42 0,0 1,2 1,6 -1,6 1,6
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Srovnání metod bylo provedeno na základě porovnání
vypočtených výškových rozdílů mezi zaměřovanými
body základny metodami s použitím laseru a VPN.
Výsledky jsou přehledně uvedeny v tab. 2 a v tab. 3.

Podle očekávání vykazuje nejlepší výsledky meto·
da 3. s elektronickou detekcí. Výhodou metody je
spolehlivá detekce stopy laseru a možnost snímání
stopy do výšky, která je limitována vysunutím tele-
skopické latě. Nevýhodou je poměrně velká robust·
nost soupravy a tím i pomalejší přemísťování a insta-
lace zařízení na stanovisku. Dosah metody je kolem
100 m. Velmi dobré výsledky dávají metody 1 a 2.
U metody laser-teodolitu je centrace a nasměrování
laserového paprsku snadné a rychlé. Stopa je poměrně
dobře čitelná i za plného slunečního svitu na vzdále-
nost přesahující 150 m. Výhodou je možnost přesného
nastavení obecné záměrné přímky. Dosah metody je
podstatně snižován velkou ztrátou intenzity paprsku
po průchodu světlovodem. Laserová trubice má vý-
stupní výkon 4 mW, na výstupu z objektivu teodolitu
je výkon 0,25 mW. Metoda 1 s použitím laseru tuzem.
ské výroby bude zřejmě z hlediska přístrojového vy-
bavení nejdostupnější. Laser TGK 205 má dostatečný
výkon a po doplnění záměrným dalekohledem odpadne
i zdlouhavější navádění paprsku do požadovaného
směru. V rozsahu sklonoměru lze nastavit obecnou
záměrnou přímku. Velmi dobré výsledky vykazuje
i metoda 4 - laser alignmenti na vzdálenóst přesa-

Tab. 3. Přehled empirických chyb porovnávaných me·
tod [mm]

11. metoda 2. metoda 3. metoda 14. metoda

Empirická
prům. chyba 0,4 0,9 0,2 0,6 -0,5 1,3 1,1

Empirická
stř. chyba 2,4 2,6 1,8 2,6

I
1,7 2,6 2,6

hující 150 m. Stejných výsledků bylo dosaženo jak při
použití mřížky, tak bez ní. Zavádění korekcí z teploty
je pí'edmětem dalšího výzkumu.

Zkoušky různých metod měření deformací VPD s vy.
užitím laserového referenčního svazku prokázaly, že
metody jsou prakticky co do přesnosti rovnocenné
a plně nahrazují metodu TN, malé rozdíly jsou v prac-
nosti instalace soupravy a tím i v rychlosti měření.
Přestože naměřené soubory nebyly velké a není tedy
možné stanovit základní přesnosti, střední empirická
chyba m nepřesáhla ani u jedné metody hodnotu
3 mm (tab. 3).

V další etapě tohoto úkolu bude nutné dále propra-
covat a provozně ověřit vybranou metodu na velkém
souboru měření, provést měření v noci, kdy očekáváme
ještě zlepšení výsledků a zaměřit pozornost na mož-
nosti automatické registrace dat přímo na detekčním
zařízení. Je dále nutné podrobněji ověřit chování
paprsku nad betonovým homogenním podkladem,
neboť výzkum v této oblasti byl převážně prováděn
nad netuhými povrchy.

I když hlavní pozornost měření deformací s vy-
užitím laseru je soustředěna na VPD letišť, kde je
výhoda již vytvořené sítě bodů dané spárořezy, bude
jistě metodu možné využít při všech měřeních defor-
mací ploch, zejména dopravních staveb, kde efektiv-
nost metody bude přínosem. Zvláště je nutné si uvě-
domit, že metoda měření deformací s využitím lase-
rové referenční přímky resp. roviny je jedinou do-
stupnou metodou dávající možnost registrace měře-
ných hodnot na detekčním zařízení.
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Niektoré toponomastické problémy
kartografických diel

Ing. Dušan Hrněiar
Výskumný ústav geodézie a kartografie

v Bratislave

Jednou zo základných zložiek obsahu kartografických
diel je popis. V mapách móže byť uvádzaný vo forme
alfabetických i numerických znakov či údajov, prí-
padne ich kombinácií. Z hradiska kartografického
vyjadrovania je nevyhnutné popis považovať za súčasť
mapových značiek, čo znamená, že sa naň vzťa-
hujú - formálne i sémanticky - ekvivalentné záko-
nitosti ako na ostatné značky topografické (rovnako
tiež tematické, avšak s ohradom na špecifikum ich
účelu i vazieb so znázorňovanými tematickými prvka-
mi, nebudeme sa v tomto príspevku zaoberať ich funk-
ciami a tvarmi v tematických mapách). Budeme teda
ďalej uvažovať najma v rovine máp všeobecnogeogra-
fického charakteru (sem móžeme zahrnúť tiež mapy
topografické a v našich podmienkach edíciu Základ-
ných máp ČSSR).
Najobsažnejšou zložkou popisu sú alfabetické znaky,

a to najma vlastné zemepisné mená - toponýma
(ďalej len mená). Výnimkou (smerom k redukcii ná-
zvov) sú iba tie diela, ktoré takto pomenované objekty
alebo súbor ich mien (onymiu) zámerne kvantitatívne
redukujú, prípadne ich neuvádzajú vóbec (niektoré
skupiny tematických máp, slepé mapy a pod.). Opač-
ným extrémom sú mapy s prevahou prvkov admi-
nistratívno-správného charakteru, kde práve funkcia
mien územných celkov i sídelných jednotiek (ojko-
nym) je dominantná.

V kartografickej tvorbe sa hojne zaužívalo skracovanie
všetkých v mapách uvádzaných alfabetických znakov,
či už ide o všeobecné podstatné mená (cint. - cintorín,
j. - jaskyňa, priesm. - priesmyk, r. - rieka, ul. -
ulica a pod.), ale tiež pri vlastných menách (Lysá h. -
Lysá hora, Mlynský ryb. - Mlynský rybník, Orav.
Magura - Oravská Magura, St. Huta - Stará Huta
a pod.).
Pri skracovaní druhových označení i názvov sa

argumentuje najma tým, že ich uvádzanie v úplnom
znení by "preťažilo" obsah mapy, zhoršilo jeho pre-
hradnosť a čitaternosť. Je to skutočnosť, na ktorú je

bezpochyby nutné prihliadnuť. Tam, kde sú takéto
skratky užívaterovi mapy náležite vysvetlené a zrozu-
miterné, možno s touto argumentáciou úplne sú.
hlasiť. Pri všeobecných podstatných menách označu-
júcich druh v mape uvádzaného objektu, býva napr.
zoznam takýchto skratiek logickou a správnou sú-
časťou mapových značiek predmetného kartografic-
kého diela v ktorom sa používajú [6].
Zložitejšia situácia nastáva však už i vtedy, keď

pod "zrozumiternosťou" skratky rozumieme jej samo-
zrejmú pochopiternosť samotným užívatefom diela
na základe situácie a kontextu, z ktorého označenie
či pomenovanie vyplýva. Tomuto napomáha často
i formálna stránka takýchto skratiek (farba písma -
pri vodnom toku, spósob písania - pri názvoch vrchov
a pod.). I tu sa však móže užívater dostať do rozpakov
keďnájde "Ver. cajlanskú homofu" ale i "V. Javorník"
(tiež "vefký" a či "vysoký", keďže je to takto - roz-
dielne skrátené na tom istoni liste mapy 44-22n. Je
ú:p'lne zrozumitefná skratka "br." a "Široký odp."
"Oerv. grúnik" (červený, červenovský, červenatý
a pod., na liste mapy 37--42, 44)1 Nie je skratka pre
"majer" (mjr.) trochu násilná a "ušetríme" pri nej
jeden-jediný grafický znak!?
Obťažnou sa však stáva situácia najma v oblasti

názvov. Tu sa nám často stráca kontext javu, mapa
nadobúdll. charah.ter normatívneho diela, nezriedka
tiež prekračuje hranice úradného jazyka a jej dosah
a využívanie možno predpokladať (či dokonca i zá.
merne určiť) aj mimo územia národa. Nemožno teda
iba intuitívne spoliehať na úroveň znalostí jej užíva-
tefa.
Takýmto dielom je nesporne Atlas SSR. Na ilustra-

tívnych príkladoch niektorých jeho máp sa pokúsime
ukázať na zložitosti, vznikajúce skracovaním najma
názvov.
V mape [1] nájdeme takéto tvary názvov domácich

sídiel: Bor. Jur, Ratkov. Bystré, Dvory n. Ž., Želecho-
vice n. D., Vysoká n. K., Vefká n. 1. (avšak v [5] Vefká
n. Ipfom), Nitra n. 1. (pričom však majuskula "i" je
v použitom type písma zhodná s minuskulou ,,1"),
Lysá p. Mak., Čechy p. Kos., M. Straciny avšak Ver.
Krtíš, Blatné Remety avšak Blat. Polianka a pod.
Na našom území je Spiš. N. Ves avšak v PI:.R Nowy
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Targ, ale aj Nw. Zmigród (podla [5] Zmigród Nowy),
u nás: Dol. Lehota, ale v PLR Ustrzyki Dolne ale tiež
Wslok Wlk., u nás St. Turá a v PLR Stary S&:cza pod.
Z ostatnej kategórie názvov je Kaštielik v. (myslené
"vrch", správne však iba Kaštielik), Zempl. Šírava
(v [5] opať v plnom znení) rovnako ako Lipt. Mara
a pod. Podla [2] u nás "máme" Ústí n. L., ale vo Fran·
cii ChaJons.sur-Marne, vo Velkej Británii Southend·
-on-Sea, avšak v NSR Hanau a. M., Marburg a. d. Lahn
(podla [3] opať inak), Freiburg i. B., u nás N. Jičín,
ale v BLR Veliko Tarnovo a pod.
Na mape [3] nájdeme Žďár n. S. (hoci názov rieky

nie je ani v mape uvedený), Spital a. d. D., ale tiež
Krems a. d. D. (pričom v prvom prípade ide o Drávu
a v druhom o Donau!), Ludwigshafen a. R. i Biberach
a. d. R. (opať v prvom prípade ... am Rhein, v druhom
... an der Riss), Bruck a. d. M. i Marburg a. d. L.
(rozdielne v [2]).
S ohladom na funkciu a účel mapy [4] je od nej

oprávnené očakávať, že uvedie názvy sídelných jed.
notiek v ich jednoznačnom znení a teda v znení úpl.
nom (kvalitatívne i kvantitatívne ekvivalent ne s ostat·
nými, účelu mapyhomogénnymiprvkami). Spleť skra·
tiek však pokračuje ďalej a nájdeme: Dlhé n. C., Vy-
soká n. u., Vieska n. Ž., Jastrabie pri Michal. a ďalšie.
Pre názov Králová pri Senci je "miesta dosť" avšak
"nezmestil" sa už názov Kostolná pri D. Pretože mapa
neobsahuje vodstvo je identifikácia názvov typu "nad
Cirochou", "nad Uhom" a pod. názvov s prídomkami
značne obťažná a nejednoznačná. (Pre úplnosť je
potrebné poznamenať, že Atlas SSR obsahuje zoznam
použitých skratiek všeobecných druhových názvov
a tiež register vlastných zemepisných mien z územia
SSR v ich úplnom, neskrátenom znení).
Z uvedeného je vidieť, že zásady skracovania ná·

zvov sú nejednoznačné, často protichodné i s princípmi
generalizácie z hfadiska mierky mapy (príklady v po-
rovnaní s [5]) a neposkytujú užívatelovi mapy (pri.
čom takýmto maže byť i zahraničný odborník alebo
editor, ktorému takéto diela sú základným pramen·
ným materiálom) jednoznačné informácie. Musíme
mať tiež vždy na zreteli, že mapa je exaktné dielo
so širokým odborným i didaktickým dopadom.
Obe naše rezortné názvoslovné komisie tiež oprávnene
proklamujú zásadu, že všetky názvy uvedené v karto·
grafických dielach sú pre všetkých používatelov zá-
vazné. Je teda nesporné, že tieto musia byť predo-
všetkým zrozumitelné a jednoznačné!
Pri skracovaní názvov je potrebné čo najviac elimi-

novať zvyklosti bežnej i neúradnej komunikácie (bež-
ná tlač, sprievodcovská literatúra, korešpondenčný
styk a pod.).

Nazdávame sa, že jednou z možností zlepšenia tohoto
stavu je uviesť v legende príslušnej mapy (najma ak
ide o funkčne závažné dielo (výklad najfrekventova.
nejších skratiek požívaných v názvoch (V. - velký,
-á, -é; M. - malý, -á, .é; p. - pod; n.- nad a podobne,
ako zvykneme vysvetÍovať skratku k. ú.). Zaiste ne·
možno pochybovať, že napr. v mape [1] a najma [4]
by výklad týchto (v mape už) kartografických vy.
jadrovacích prostriedkov bol významnejší a daleži·
tejší ako napr. značiek gejzíra, rašeliniska či prístavu.

Bolo by zaiste účelné vyhnúť sa· skracovaniu aspoň
niektorých skupín či kategórií názvovnapr.: v mape
obdobnej [1] uvádzať zásadne neskrátené názvy sídel-
ných jednotiek pri sídlach o vefkosti nad 10000 oby-
vatelov. V mapách typu [4], kde obsahom mapy sú
iba administratívno-správne prvky (hranice, sídla
a ich názvy), pokúsiť sa uviesť všetky prvky ekviva-
lentne t. zn. v ich úplnom rozsahu, pričom dodržať
i podmienky čitatelnosti písma [8] i grafického obsahu
mapy.
Je nevyhnutné požadovať, aby pre toponýma

uvádzané v mape (prípadne s prihliadnutím na ich
špecifické vlastnosti a osobitosti vyplývajúce z ich
funkcie, tvaru, jazykových zákonitostí i príslušností)
platili pri tvorbe a využívaní mapy principiálne rov·
naké podmienky ich manipulácie tak, ako pre ostatné
mapové značky. Musia teda rovnako spÍňať základnú
podmienku všetkých kartografických vyjadrovacích
prostriedkov, podmienku sémantickej presnosti
a jednoznačnej zrozumitefnosti. Prípadné jazy-
kové bariéry tam, kde je to žiadúce je potrebné pre-
klenúť obdobne, ako je to zvyklosťou pri ostatných
uvádzaných prvkoch a javoch - viacjazyčnými legen-
dami.
Kartografická tvorba a zvlášť jej oblasť - karto-

grafické vyjadrovanie a znázorňovanie - je zložitým
procesom, ktorý musí prihliadať na princípy semiotiky,
logiky, psychosenzoriky, informatiky, estetiky, ling-
vistiky a ďalších disciplín a oblastí ludských činností.
Musí mať tiež neustále na zreteli, že práve mapy patria
k tým málo informačným médiám, ktoré nemajú
lingvisticky výraz ne ohraničenú sféru ich využívania.
Kartografická tvorba má vlastné metódy, kritériá
i podmienky a tieto musia byť v každej jej oblasti
dominantné, podriadené jej vlastným požiadavkám
a potrebám.

[1] Všeobecnogeografická mapa SSR. [M 1 : 500000.]
In; Atlas SSR. [Kapitola 1.] Bratislava, SAV a
SUGK 1980, [mapa Č. 1].

[2] Geografická poloha ČSSR. [M 1: 6 000 000.] In:
Atlas SSR. [Kapitola 1.] Bratislava, SAV a SÚGK
1980, [mapa Č. 2L

[3] Politická poloha CSSR. [M 1 : 6 000 000.] In: Atlas
SSR. [Kapitola 1.] Bratislava, SAV a SÚGK 1980,
[mapa Č. 3].

[4] Správne rozdelenie SSR. [M 1 : 500000.] In: Atlas
SSR. [Kapitola 1.] Bratislava, SAV a SÚGK 1980,
[mapa č. 4]. _

[5] Reliéfna mapa CSSR. [M 1 : 1 000000.] 5. nezme·
nené vydanie Bratislava, Slov. kartografia 1979.

[6] Základná mapa CSSR 1: 10 000. Zoznam map.
znl;1čiek.[~ríloha 1 k Smerniciam pre tvor!Ju základ·
ne] mapy CSSR 1 : 10000.] Bratislava, SUGKJ972.

[7] Kl'úč dohodnutých značiek. Základná mapa CSSR
1 : 50 000 - Základná mapa ČSSR 1: 200 000.
Bratislava, SSGK 1972. 1

[8] HRAZDIL, J. - MONCMAN, Š.: Písmo, sadzba,
sádzanie. Bratislava, Alfa 1978, s. 39-41.

[9] HRNČIAR, D.: Ilpo6!\eMbI reHepa!\H3a!JlUlreOHHMOB
BKapTorpaq,II'l:eCKHXrrpOH3Be,lleHHHX[Proc. of 13th Int.
Congress of Onom. Sciences.] Cracow 1978.

Lektoroval:
Ing. Ján Pravda. CSc.•

Geografický ústav SAV.
Bratislava
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Efektivní využití
elektronických dálkoměrů Ing. Alena Pfauserová,

Geodézie, n. p., České Budějovice

Použití elektronických dálkoměrů v geodetické praxi
je jedním z významných přínosů komplexní socialis·
tické racionalizace. Přináší značný růst produktivity
práce v porovnání s klasickým způsobem měření délek.
Elektronické dálkoměry nejsou však dosud v našem

podniku v takovém počtu, aby mohly být běžně po-
užívány pro všechny druhy geodetických prací. Proto
je třeba provést výběr vhodných druhů prací (výkonů),
kde použití elektronických dálkoměrů přinese nejvyšší
růst produktivity práce a tak zajistit jejich nejefektiv-
nější využití.
Výběr vhodných výkonů byl proveden na základě

Sborníků jednotných výkonových norem (JVN), kde
jsou u jednotlivých výkonů uvedeny normy pro kla·
sický způsob měření i pro měření dálkoměry elektro·
nickými. Rozdíl těchto dvou norem udává úsporu času
v hodinách na 1 měrnou jednotku (MJ) při použití
elektronického dálkoměru. Pro zajištění návaznosti
na plnění JVN byly normy upraveny podle skutečného
procenta plnění v předcházejícím roce. Z nich byla
vypočtena dosažená úspora času na 1 MJ a zvýšení
produktivity práce v procentech při použití elektro·
nického dálkoměru.
S použitím plánované produktivity výkonů lze vy.

číslit hodnotu zvýšení produktivity v Kčs, kterou
přinese použití elektronických dálkoměrů na jed.
notlivých výkonech. Vypočtená hodnota je pouze
orientační, protože v plánovaných produktivitách je
už zahrnut přínos z použití elektronických dálkoměrů

a lze jí použít pouze pro srovnání, který výkon je nej-
výhodnější pro nasazení elektronických dálkoměrů.

Vypočtené hodnoty zvýšení produktivity byly se-
staveny do tabulky, která vyjadřuje zvýšení produkti.
vity na 1 SH TP při použití elektronických dálkoměrů
v porovnání s klasickým způsobem zaměření:
1. O orientační hodnotu v Kčs.
2. O počet procent (%).

Při volné kapacitě elektronických dálkoměrů se do·
poručuje jejich využití mimo stanovené pořadí v ta·
bulce na výkonech 293 05 - přehledný podélný profil
a 425 02 - vedení EN, změna měřená. Tyto výkony
není možno zařadit do tabulky, protože u nich nejsou
stanoveny zvláštní normy pro měření klasické a mě·
ření elektronickým dálkoměrem.
Při rozhodování, na kterých výkonech použít elek.

tronické dálkoměry, vycházejí výItobní útvary ze sta-
noveného pořadí v tabulce a podle individuální skladby
prací rozmisťují přidělené elektronické dálkoměry na
nejvýhodnější práce.
Před začátkem sezóny zpracovávají výrobní útvary

předběžný plán rozmístění elektronických dálkoměrů
a při nedostatku vhodných prací je přidělený elektro.
nický dálkoměr nabídnut prostřednictvím útvaru ří-
zení výroby k využití jinému výrobnímu útvaru.
Tímto postupem je zajištěno využití elektronických

dálkoměrů na výkonech, kde přinesou nejvyšší růst
produktivity práce.

I
ZvÝšení o

Pořadí Výkon
IKčs %

1. 241 01 - Geometrický plán, liniové stavby 53 29,4
2. 12805 - Určení souřadnic bodů podrobného polohového bodového pole 38 26,8

3. 24101 - Geometrický plán, nad 2 ha 34 38,9

4. 23303 + 11,05 + 13 (průměr) - Tematické mapy, IN, polohopis ++ výškopis 1 : 500, 1 : 1000 34 23,4
5. 23335 - Tematické mapy, EX, polohopis + výškopis 1 : 500 27 18,7
6. 21205 - THM 1 : 2000, EX, polohopis 22 31,8
7. 232 15 + 21 - ZMS, polohopis + výškopis 1 : 500 20 36,4
8. 23203 + 09 - ZMZ, polohopis + výškopis 1 : 500 18 32,0
9. 23337 - Tematické mapy, EX, polohopis + výškopis 1 : 1000 18 12,4
10. 391 01 - Vytyčení prostorové polohy, plošné obj. 17 17,5
11. 211 05, 07, 09, 11 (průměr)-THM 1 : 1000 16 22,5
12. 21201, 03 (průměr)-THM 1 : 2000, IN 16 22,2
13. 391 01 - Vytyčení prostorové polohy, liniové obj. 15 15,0
14. 23339 - Tematické mapy, EX, polohopis + výškopis 1 : 2000 13 9,2
15. 241 01 - Geometrický plán, sídliště, průmysl 8 8,8

IN = intravilán
EX = extravilán

Lektoroval:
Ing. Miroslav Blažek, Geodézie, n. p., Praha
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Skončenie III. behu postgraduálneho
štúdia na SVŠT v Bratislave

V podmienkach Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT) sa reali-
zoval III. beh postgraduálnoho štúdia (PGŠ) na odbore
geodézia a kartografia na základe objedpávky Sloven-
ského úradu geodézio a kartogr~fie (SUGK) v súlade
s dohodou o spolupráoi medzi SUGK a SvF SVŠT pri
výchovo kádrov, výskume a vedeckotechnickOl:ll rozvoji
v odbore geodéz;ia a kartografia z roku 1977. Obsah
a zameranio PGS boli v súlade s celkovým dynamickým
rozvojom našej socialistickej spoločnosti a s racionali-
začnj'Tmi tondenciami vývoj a národného hospodárstv!t,
vyplývajúcimi z rokovaní XIV. a XV. zjazdu KSe,
ako aj so súčasným a porspektívnym trendom vývoj a
geoslézio a kartografie v celosvetovom meradle. Vlastné
PGS sa realizovalo na základe obojstranne schválcného
programu.
PGŠ začalo v školskom roku 1980-1981. Realizovalo

sa formou štúdia popri zamestnaní. V každom semostri
boli 4 trojdňové sústredenia (štvrtok, piatok, sobota)
v Bratislave. Základnou formou výučby boli: samo-
statné štúdium, prednášky s vybranými cvičeniami,
semináro, exkttrzie a záverečná práca. Výučba v jednotli-
vých disciplínaeh Ha zaisťovala tímovým spósobom
profosormi a docentami vysokej školy a poprednými
odborníkmi z akadémie, výskumnýeh ústavov a geode-
tickej praxe. Štúdium sa skončilo záverečnou práeou
a jej obhajobou pred skúšobnými komisiami. Témy
závorečných prác navrhli vysielajúee organizácie uchád-
začov. Ic!t realizácia sa vykonala na základe odsúhlase-
nia na SUGK a SvF SVŠT.

Pre informáeiu a dokumentáciu uvádzame učebný
plán a rozsah jednotlivých disciplín v hodinách:
I. semester: aplikovaná matematika - 22, aplikovaná
fyzika - 16, nová technika v geodézii - 10, teoretické
základy využitia počítačov - 18, právne predpisy - 14.
II. semester: tvorba a údržba máp a evidencie nehnu-
terností (EN) - 24, geodetické siete - 24, tvorba
a ochrana životného prostredia - 14, programovacie
prostriedky počítač ov - 20.
III. semester: riadenie a ekonomika geodetických a kar-
tografických prác - 26, kádrová politika a psychológia
- 10, vybrané state z marxizmu-leninizmu - 22, auto-
matizácia v geodézii a kartografii (inžiniersko-priemy-
selná geodézia) - 24, seminár k záverečným prácam
-12.
IV. semester: seminár k záverečným prácam -::;- 10,
študijná exkurzi a - 30 (Geografický ústav eSAV
v Brne, mikrografické strediská n. p. Geodézia v Brne
a v Bratislave, výpočtové stredisko na Dopravoprojekte
v Bratislave a výstavba diarnično-železničného mosta
cez Dunaj v Bratislave).

Špecializácie automatizácia v geodézii a kartografii
a v inžiniersko-priemyselnej geodézii sa realizovali
v III. a vo IV. semestri.
Z vybraných disciplín boli vydané v Edičnom stre-

disku SVŠT učebné texty v rozsahu 4 strany!l h pred-
nášok, v ktorých sú uvedené základné nové vedecko-
technické poznatky. Učebné texty boli vydané z disci-
plín (v zátvorke uvádzame priezviska autorov): apliko-
vaná matematika (Oboňa, Kubáček), aplikovaná fyzika
(Zámečník, Baník), teoretické základy využitia počíta-
čov (Mitášová), geodetické siete (Suchánek, Abelovič,
Kukuča, Melicher), tvorba a ochrana životného pro-
stredia (Šteis, Petráš, Rybársky), programovacie pro-
striedky počítač ov (Mitášová, Kadlic, Marek), inžinier-
sko-priemYEelná geodézia (Michálčák). Z ostatných
disciplin štúdia boli k dispozícií učebné texty, resp.
literatúra.

Záverečné práce mali vermi dobrú úroveň. Riešili
aktuálne problémy vedeckotechnického rozvoj a v geo-
dézii a kartografii z oblasti EN, mapovania, inžinierskej
geodézie, ekonomiky, riadenia a racionalizácie geodetic-
kých prác s využitím moderných meracích, výpočto-
vých a zobrazovacích techník. Viičšina záverečných
prác mala značnú dokumentačnú a koncepčnú úr9veň
a možno ich využiť v organizáciach rezortu SUGK
i v organizáciach iných rezortov. Originály záverečných
prác sú uložcné v knižniciach geodetických katedier
SvF SVŠT. K6pie záverečných prác boli odovzda~é
organizáciam, z ktorých pochádzajú absolventi PGS.
Pre informáciu uvádzame autorova témy záverečných
prác (v zátvorke uvádzame gestorskú katedru: KG -
katedra geo~ézie, KGZ - katedra geodetických zákla-
dov, KMPU - katedra mapovania a pozemkových
úprav):

Ing. J~zef Baumgartner, Gcodézia, n. p., Bratislava
(KMPU)
- Normalizácia a l'acionalizácia tvorby máp vel'kých

mierok,

Ing. Gizela Beťková, Krltjská správa gE;odéziea karto-
grafie (KSGK), Bansk,Í, Bystrica (KMPU)
- Využívanie výsledkov geodetických a kartografic-

kých pl'ác mimOl'ezol'tných organizácií v l'eZOl'te
SÚGK,

Ing. Vojtech Binder, Správa geodézie a kartografie
(SGK), Bratislava (KMPÚ)
- Ol'ganizácia a riadenie prác THM za účelom skráte-

nia výrobného cyklu,

Ing. Imrich Božík, Geodetický ústav, n. p. (GÚ) Brati-
slava (KG)
- Vyhodnotenie zvislých pohybov banského polygónu

na podkop"nej oblasti Novák,

Ing. Igor Brucháč, KSGK, Banská Bystrica (KMPÚ)
- Porealizačná geodetická dokumentácia stavby a jej

využitie pre údržbu štátnych mapovýeh diel,

Ing. Jozef Brziak, Geodézia,n. p., Bratislava (KG)
- Meranie a kontrola priestorových vzťahov žeriavo-

vých dráh,

Ing. Ján Dubáš, Geodézia, n. p.,Prešov (KG)
- Komplexná údržba EN pomocou farebných letec-

kých snímok,

Ing. Ladislav Ďurka, Geodézia, n. p., Žilina (KG)
- Možnosti racionalizácie mapovania polohopisu v za-

stavaných územiach,

Ing. Anton Fa b i án, Stavoprojekt, Banská Bystrica
(KG)
- Kontrola geometrických parametrov bytových sta-

vieb,

Ing. Ján Humeník, Geodézia, n. p., Prešov (KMPÚ)
- Komplexná socialistická racionalizáeia v Geodézii,

n. p., Prešov a jej vplyv na hospodárske výsledky,

Ing. Marta Kondášová, "\;ýskumný ~stav geodézie
a kartografie, Bratislava-VUGK (KMPU)
- Návrh kvantifikačných charakteristík na posudzo-

vanie zmien prvkov obsahu základnej,mapy 1:50000,

Ing. Pavol Koniar, GÚ, Bratislava (KGZ)
- Organizácia spracovania THM v podmienkach vý-

počtového systému Ee 1033,

Ing. Daniela Koniarová, GÚ, Bratislava (KGZ)
-Automatizované spracovanie geodetických údajov

bodov základného výškového bodového pol'a,

Ing. Peter Korec, Geodézia, n. p., Žilina (KGZ)
- Použitie svetelného diafkomera EOT 2000 pri po-

drobnom mapovaní polohopisu vo vefkých mierkach,

Ing. Ján Lištiak, Geodézia, n. p., Žilina (KGZ)
- Budovanie podrobných bodových poli světelným

diafkomerom ELDI 2,
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Ing. Eduard Miškuf, Geodézia, n. p., Prešov (KMPÚ)
- Technicko-ekonomický rozbor účelového mapovania

na Východoslovenskej nížine,
Ing. Miroslav P<;kár, Slovenská kartografia, n. p.,
Bratislava (KMPU)
- Unifikácia a štandardizácia prvkov mapového obsahu

s typizovanou technológiou pri tvorbc máp pre ve-
rejnosť,

Ing. Matej Skalnický, SGK, Bratislava (KGZ)
- UžívateTské aSP.ekty SEN v informačnom systéme

EN v rezorte SUGK,

Ing. Ol'ga Urmaničová, GÚ, Bratislava (KG)
- Posúdenie stability objektov v pamiatkovej oblasti

Kremnice na základe výškových meraní.

III. heh PG-Š skončilo 19 absolventov z prijatých
2;{uchádzačov. Možno povedať, že poskytlo nové teore-
tieké poznatky,.a to poznatky o novej meracej, výpočto-
vej a grafickej technike, ďalej poznatky z ohlasti spolo-
čenských vied, ekonomiky a riadenia, právnych pred-
piwv, hudovania geodetických sietí, tvorhy a údržhy
máp a EN, tvorby a ochrany životného prostredia,
automatízácie v geodézii a kartografii, inžiniersko-prie-
mysclnej geodézie_ a fotogrametrie, kádrovej politiky
a psychológie. PGS bolo prínosom nielen pre absolven-
tov štúdia ale aj pre učitoTov. Vzájomná konfrontácia
vedecko-výskumných poznatkov učiteTov s konkrétny-
mi praktickými poznatkami absolventov v praxi je
vdmi cenná a prispieva k rýchlejšiemu uplatneniu ve-
deckotechnického rozvoja v spoločenskej praxi pri
tvorbe nových hodnot a sociálne ekonomickom rozvoji
našej spoločnosti.

Obr. 1: Absolventi lIl. behn postgradnálneho ktúdia
na S~' ŠT v Bratislave

Dřla 25. júna 1982 boli slávnostným spo~;obom, za
účasti Ing. Ondreja Michalku, predsed~l SUGK, Ing.
Daniela Lenku, námestníka predsedu SUGK, Ing. Jána
Kukuču, DrSc., riad.iteTa VlT9-K, Ing. Jozefa Farkašov-
ského, riaditeTa GU, Ing. Stefana Fekiača, riaditoTa
Geodézie, n. p. v Bratislave, Ing. Rudolfa Šandríka,
riaditeTa Geodézie, n. p. v Žilin9, prof. Ing. Antona
Suchánka, CSc., prorektora SVST, doc. Ing. Petra
KúdeTu, CSc., prodekana SvF SVŠT a učitel'ov odboru
geodézia a kartografia SvF SVŠT, odovzdané 1_9.absol-
wmtom (obr. 1) vysvedčenia o absolvovaní PGS. K ab-
solventom š~údia sa prihovorili: Ing. Ondrej Michalko,
predseda SUGK a doc. Ing. Peter KúdeTa, CSc., pro-
dekan SvF SVŠT.
Všetkým absolventom III. behu postgraduálneho

štúdia, na SVŠT srdečne blahoželáme a prajeme im voTa
úspechov pri realizáeií získaných poznatkov v praxi.

Prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSC.,
Katedra geodézie SvF SVŠT,

Bratislava

Niektoré poznatky Z tematického zájazdu
čs. geodetov pri príležitosti XVI.
kongresu FIG

ČSVTS_pre goodéziu a kartografiu usporiadala v spolu-
práci s Cedokom tematický zájazd na XVI. kongrcs FIG
v Montroux v dřloch 9.-16. 8. 1981 na trase Praha-
Stuttgart-Tiibingen- Bascl-Montreux- Hccrbrugg-
St. Gallen-Mnichov-Praha.

Poznatky, ktoré mali možnosť účastníci získať v rámci
kongJ;:csu boli uverejnené v správo oficiálnych zástup.
cov CSSR. V ďalšom uvedieme poznatky, ktoré sme
získali v nicktorých geodetických inštitúciaeh na uve-
denej trase. Sú to poznatky z
-- geodetického oddelenia mosta Tiibingon,
- geodetického oddelonia IJlcsta Basel a
- organizácio geodézie vo Svajčiarsku.

Tiibingen. Automatizáciu meračskýoh a vyhodnoco-
vacích práe na geodetickom oddelení mestského domu
v Tiibingeno zaviedli pred 10 rokmi. Tým bolo možné
znížiť póvodný počet 120 zamcstnanoov o tretinu. Všetci
goodoti mosta sú sústredoní na gcodotickom oddcloní.
Stavebné organizácio ncmajú vlastných geodctov, ale si
ich na geodetické práce vyžiadajú z geodetického odde·
lenia, ktoré je vcTmi pružné, takže po vyžiadaní sú
geodeti za 30 min na mieste akcie. Všetky mcračské
práce sa vykonávajú s 5. prístrojmi Reg Elta 14 + Eltac.
Merané údaje sa rcgistrujú automaticky na dicrnu pás-
ku. Oddclenie má vlastný malý počítač a koordináto-
graf. Digitalizovaný je aj podzcmný kataster. Podzemné
vedeni a sa 7:morajú ešte pred zahrnutím rýhy. Evidencia
podzemných vedení sa vykonáva už výše 100 rokov.
Na oddelcní vyvinuli účelný, rýchly tok informácii 7:te-
rénu do vlastného malého výpočtového strcdiska. Každý
geodet sa účastní vlastného vyhodnoeovania svojho
claborátu. Mapy podzemného kat astra sú z úsporných
dovodov len jednofarcbné. So zavedením modcrncjšej
automatizačnej a prístrojovej techniky pre celý tok in-
formácií sa uvažuje, až keď torajšie prístroje budú
opotre bované.
BaseJ. Postup zberu údaj ov a ich spracovanie na gco-
dctickom oddeJcní mestskóho domu v Baseli nedosahuje
úroveú v Tiibingene. Mapovanic sa vykonánl metódou
pravoúhlých súradníc a vyhodnocovanie sa vykonáva
prevážne ručne. Mapy podzemného katastra sú taktiež
jednofarebné a vyhotovujú sa už vyšc 100 rokov.

Osobitnú pozornosť si zasluhujú informácie o budo-
vaní integrovaného informačného systému mesta Basel
V roku 1969 vybl!dovali centrálu pre automatické spra-
covanie údajov. Ulohou bolo ziskať prístrojové vybave-
nie, vytvoriť systém rozhodovania a kontrolnú činnosť.
Geodézia prebrala koordinačnú funkciu a vytvorenie
informačného systému o pozernkoch, v rámci celóho
informačného syst.ému o riadcní. Dnešný informačný
systém riadenia lllal tri vývojové stupne: bázu údaj ov -
informačný systém - plánovací a riadiaci systém.
V období budovania bázy údaj ov ťažiskorn cclej čin-
nosti bole vytvoriť automatizáciu a budovať údaje bez
nadviiznosti na iné oblasti. Toto štádium skončilo v roku
1972. Informačný systém s ccntrálnym vkladaním a vy-
beraním údajov cez diaTkové spracovanie dobudovali
v roku 1978. Plánovací systém sa teraz buduje. Spra-
covanie údaj ov sa vykonáva interaktívnym grafickým
terminálom. Základom plánovacicho systému sú údaje
v 4. centrál ach
- osobné údaje,
- hospodárske údaje,
- geodetické údaje o parcelách,
- stavebné údaje,
ktoré sú navzaJom napojené. Geodetické a stavebné
údaje sú napojené na súradnice podrobných bodov,
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zm~raných pri. mapování. N,a ,základe týchto údaj ov
mozno automatICky vyhotovlť zakladnú alebo tematickú
mapu danej mierky.
Organizácia geodézie vo Švajčiarsku. Švaj-
člarsko má 26 kanMnov. Organizácia geodézie v jedno.
tlivých kantónoch je rozličná. Napr. v kantóne Basel má
monopol na geodetiQké práce geodetické oddelenie
mestského úradu. V Zeneve má zase volné posobenie
civilný geodet s kantonálnym povolením a preberaním
údajov a pod. Pl~tí zásada, že každá mapa sa po 6.
rokoch reambuluJe. Mapy stredných mierok sa vyhoto-
vujú f9togrametricky, mapy velkých mierok geodeticky.
. Vo Svajčiarsku sú dve vysoké školy technické v Zii-
rIChu (s vyučovacím jazykom nemeckým) a v Lausanne
(s vyučovacím jazykom francúzskym). V Lausanne
prijíma~ú r?čne I? študent.ovna odbor geo~ézia. Každý
geodet Je aj kulturnym mZlmerom. Vysoka škola v Zii·
rIChu pre odbor geodézia má tieto ústavy: priestorový
a pozemkový, kultúrne inžinierstvo a meliorácie, ur-
banizmus, geodézia a fotogrametria, vyššia geodézia
a geofyzika, kartografia. Na vysokej škole v Lausanne
sú ticto ústavy: geodézia, kultúrne inžinierstvo, životné
prostredw.

Doc. Ing. Juraj Solc, OSe.,
Katedra geodézie SvF SVST,

Bratislava

TÝBL, S. - SMEJKAL, M.: Jezdíme úsporně v silniční
nákladní a autobusové dopravě. 1. vydání Praha, Na-
kladatelství dopravy a spojů, 1982, náklad 50000 vý-
tisků, s. 233, cena Kčs 23,-

Kniha patří k těm publikacím, jejichž vznik vyvolala
J,edna z nejaktllálnějších potřeb naší společno8ti -
uspora pohonných hmot. Všechp.y státy přijímají
v tomto směru nejrůznější opatření a ani Československo
není výjimkou. V poslední době se u nás přistoupilo
~ plněn.í řady dlouhodobých programů, jejichž cílem
Je co největší zhospodárnění spotřeby pohonných hmot.

Jak se s tímto úbytkem vyrovnat? Na to by chtěla
odpovědět nová publikace Nakladatelství dopravv
a spojů. Je určena všem pracovníkům silniční náklad~í
a autobusové dopravy, kteří mohou - třebas na růz-
nt-ch .místeeh •.-:- ke s.ní~ení spotřeby pohonných hmot
prlspet. Auton JSou SI vedoml, že se obracejí na odbor-
níky, takže téma je zpracováno na patřičné úrovni,
podrobně a s množstvím praktických rad. V jednotli-
vých oddílech knihy rozebírají základní kategorie užit-
kových silničních vozidel, podávají hlavní údaje o nej.
používanějších typech, avšak jádrem knihy jsou statě
o technickém stavu vozidel, o problematice pneumatik
a o vlivu techniky jízdy na provozní hospodárnost.
Text doprovázejí ilustrace s popisky a tabulky.

Zbývá dodat, že otázka úspory pohonných hmot ne-
byla ještě v této podobě i v tomto rozsahu u nás publi.
kována, a protože kniha vychází vstříc potřebám pra·
covníků automobilové dopravy, kteří mohou spotřebu
podstatně ovlivnit, věříme, že se nová publikace Nakla-
datelství dopravy a spojů stane jejich nepostradatelným
pomocníkem. .

Dne 24. 12. 1982 se dožívá 60-ti let věku ředitel Geodé-
~ie,;:. I?" Opa:ra Ing ..Milou~Kukeně. Od roku 1949, kdy
uspesne ukonClI studia na CVUT v Praze zůstává věrný
geodézii a kartografii. V resortu pracuje od jeho založení
v různých vedoucích funkcích, ve funkci ředitele podni-
ku pak od 1. října 1976.
Jde o čestného, straně oddaného a třídně uvědomě-

lého funkcionáře, který dává plně své schopnosti do
služeb socialisticki vlasti. Ve své práci vždy vycházel
z cílů politiky KSC, odpovědně zajišťuje svěřené úkoly
v součinnosti se stranickými orgány. Svým osobním
vlivem a dobrou politickou prací přispěl k růstu autority
strany v podmku, který se pod jeho vedením úspěšně
rozvíjí a pokračuje v,rovnoměrném a kvalitním plnění
plánovaných úkolů. Urovní výkonů, celkovými výsled.
ky práce a přístupy k celospolečenským potřebám se
řadí mezi pře<L'lípodniky resortu ČÚGK.
Na úseku politické angažovanosti pracuje Ing. Kuke-

ně řadu let jako lektor stranického vzdělávání a akti-
vista KV KSČ v Ostravě. Odpovědně a iniciativně plní
I funkCI poslance ONV v Opavě, kde pracuje ve funkci
předsedy komi§e pro výstavbu. Zapojen byl i ve vyš-
ších orgánech CSVTS pro geodézii a kartografii.
Za úspěšnou hospodářskou a politickou činnost mu

byla udělena řada vyznamenání a čestných uznání.
V roce 1976 "Nejlepš! pracovník resortu pÚGK", 1972
"Za výstavbu okresu Opava", 1973 "Cestné uznání
KR ČVTS v Ostravě" a "Pracovník VIII. všeodboro-
vého sjezdu", 1974 "Čestné uznání ČR ČVTS v Praze,"
"Čestný odznak MěNV v Opavě~', 1975 "Čestný odznak
R-ONV. v o.pavě" a v r. 197} "Cestné uznání a stříbrný
odznak UR ÚVTS Praha". Rada těchto poct a vyzna·
menání byla korunována v r. 1976, kdy bylo s. Kukeně·
mu propůjčeno státní vyznamenání "Za vynikající
práci".
Blahopřejeme s. Ing. Kukeněmu k významnému ži-

votnímu jubileu a přejeme mu do dalšího života i práce
pevné :lidraví.

Ing. Stefan Kseňák - paťdesiatročný

Dňa 4. 8. 1982 sa dožil piiťdesiat rokov Ing. Štefan
Kseňák, riaditel n. p. Geodézia Prešov.
Narodil sa v obci Šambron, okres Stará Eubovňa.

Gymnázium absolvoval v Kežmarku a zememeračské
inžinierstvo na Slovenskej vysokej škole technickej
v Bratislave (SVŠT). Po skončení SVŠT v roku 1958
nastúpil na Oblastný ústav geodézie a kartografie (od
roku 1960 Ústav geodézie a kartografie - ÚGK)
v Prešove, kde ako vedúci meračskej čaty prešiel roz-
nymi druhmi prác. V roku 1961 bol poverený vedením
meraŠlského oddielu, ktorý pod jeho vedením, ako prvý
na UGK, získal titul Brigáda socialistickej práce.
Roku 1964 bol vymenovlltný za zástupcu riaditela ÚGK
a v roku 1968 za riaditera Inžinierskej geodézie, n. p.,
Bratislava - závod Prešov. Od roku 1973 vykonáva
funkciu riaditera Geodézie, n. p., Prešov.
Ing. Kseňák patrí medzi riaditelov, ktorí vysoko

~ngažovane plnili, celospoločenské úlohy. Podnik pod
Jeho vedením trvale dosahuje velmi vdobré výsledky
v plnení plánu a viacnásobne získal Cervenú zástavu
predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie
(SÚGK) a Predsedníctva slovenského výboru odboro·
vého zviizu t V roku 1976 štátne vyznamenanie "Za
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vynikajúcu prácu". Na dosiahnutí týchto výsledkov
má významný podiel jubilant, vďaka jeho politickým
a odborným kvalitám, ako aj organizačným schop-
nostiam.
Š. Kseňák, ako absolvent Večernej univerzity mar-

xizmu-leninizmu (1965), viacnásobný účastník,kurzov,J
seIl}inárov a školení usporiadaných orgánmi UV KSC
a UV KSS, ale aj absolvent ekonomických a technic-
kých kurzov a školení organizovaných ústrednými
orgánmi geodézie a kartografie a Inštitútom riadenia,
vefmi úzko spolupracuje s krajskými orgánmi KSS,
ROH aj KNV a podfa ich požiadaviek prispieva k zvefa-
ďovaniu Východoslovenského kraja. Má zásluhu na
konsolidovaní vzťahov pri delimitácii pofnohospodár-
skeho a lesného fondu. Stará se o sústavné skvalitňova-
nie evidencie nehnutefností, o ochranu pódneho fondu
a plní náročnú úlohu budovania mapového fondu vo
Východoslovenskom kraji, ale tiež vypomáha na tejto
úlohe v Stredoslovenskom kraji. Pomáha pri komplex-
nom riešení zúrodňovania Východoslovenskej nížiny.
Vybudoval servisné stredisko pre prístroje firmy Car!
Zeiss Jena a medzi prvými v rezorte SÚGK zaviedol
v podniku Saratovské hnutie.
Za svoju úspešnú činnosť dostal rezortné vyzname-

nania: "Najlepší pracovník rez;ortu SSGK" (1971),
"Zaslúžil:t pracovník rezortu SUGK" a tiež "Čestný
odznak ZCSSP II. stupňa" (1975). K životnému jubileu
mu bol udelený čestný názov "Priekopník socia-
listickej práce".
Jubilantovi do druhej paťdesiatky želáme dobré

zdravie a nové pracovné úspechy.

Dne 12. 6. 1982 oslavil svoje sedmdesáté narozeniny
Ing. Evžen Pod v a1. Při příležitosti jeho životního
jubilea i současného odchodu do důchodu chtěli bychom
si připomenout jeho životní cesty.
Ing. Evžen Podval se narodil v Josefodole v Čechách.

Po skončení středoškolského studia na reálném gymná-
siu v Praze absolvoval, po přerušeném studiu práv
ve válečných letech, zeměměřické inženýrství na ČVUT
v Praze. Od této doby pracuje neustále ve svém oboru
v resortu dopravy - v odboru civilní letecké dopravy.
Letošní rok jeho jubilea je třicátý čtvrtý rok jeho

odborné činorodé práce ve prospěch čs. civilního letectví.
Jeho odborná činnost byla rozsáhlá a výsledky práce
byly a jsou stále využívány svým základem v praxi.
Zasloužil se o vybudování instituce Základních map
všech civilních dopravních letišť na celém území našeho
státu, vč. podrobných plánů jejich inženýrských sítí.
Založil stálou evidenci všech nově pokládaných inže-
nýrských sítí, která zajišťovala stálý soulad plánů se
skutečným stavem. Kromě toho položil základ a sám
vybudoval úplnou a přesnou evidenci pozemků všech
civilních dopravních letišť, jež před tím neexistovala.
V celé jeho činorodé práci se plně projevily výborné
organizační schopnosti a talent předávat svým nástup-
cům zkušenosti, které uplatňoval a jistě uplatní i v dal-
ších kontaktech se svým mateřským pracovištěm.
Jeho činnost byla mnohokrát oceněna, jak ústředními

resortními orgány, tak organizacemi civilní letecké do-
pravy. Mezi tato ocenění, kromě jiných, patří především
"Zasloužilý pracovník" udělený mu v r. 1968 u příleži-
tosti 50. výročí čs. civilního letectví, udělená "Pamětní
medaile" v r. 1977 k 50. výročí ČSA a v r. 1977 "Pa-
mětní plaketa" udělená při příležitosti 40. výročí zahá-
jení leteckého provozu na letišti Praha za zásluhy při
budování letiště Praha.Ruzyně.
Přejeme jubilantovi do dalších let stále stejný životní

elán, neutuchající zájem o naše odborné dění a radost
z výsledků své dosavadní práce.

Zoznam diplomových prác obhájených
absolventmi odboru geodézia
a kartografia Stavebnej fakulty SVŠT
Bratislava v roku 1982

Katedra geodézie

Bucalová Jana
Interpolácia výšok na DTM
Bukovčan Ján
Zmeranie hnedouhofného lomu metódou pozemnej foto-
grametrie
Ďuriník Ján
Geodetické práce na Sústavc vodných diel Gabčíkovo-
-Nagymaros
Garaj Michal
Stereofotogrametrické vyhodnotenic priostorového tva-
ru hlavnej nosnej konštrukcie mosta

Hoffmann Anton
Zmeranie žeriavovej dráhy pred rekonštrukciou

Hollósy Ernest
Analýza presnosti tachymctrických ťahov
Hrdlička Milan
Analýza presnosti polohového merania dvojobrazovým
diafkomerom Zeiss Redta 002
J aku bč ák J ozef
Optimálne geodetické metódy pri vS'stavbe bytových
objektov typu BA - NKS
Kianicová Anna
Analýza presnosti merania polygónov)'ch ťahov

Kopáčik Alojz
Optimalizácia budovania geodetických sietí
Kotrusz Zoltán
Vyhotovenie tematickej mapy
Kovár Ján
Elektronické tachymetre
Mráz Daniel
Vyhotovenie ZMZ v mierke 1 : 500
Mynarčíková Magda
Projekt merania posun ov stavebného objektu

Nazad Jozef
Geodetické práce pri stavbe mostného objektu
Ragalová Michaela
Etapové riešenie analytickej aerotriangulácie
Rolincová Dobromila
Analytická pozemná fotogrametria so sklonenou osou
záberu fotokomory

Straňan Peter
Fotogrametrická dokumentácia skulptúry

Urcikán Peter
Určenie presnosti a výkonnosti nivelačných prístro jov

Vámosová Edita
Analýza presnosti metód podrobného merania

Katedra geodetických základov

Anderko Tibor
Posúdenie metód výškového vytyčovania stavieb
Bacigál Peter _
Vyrovnanie polohovej siete na vodnom diele Cierny Váh
Bsaibes William Nadim
Určenie priebehu geoidu z modelu GRIM 2
Hassen Sultan
Vyrovnanie a výpočet súradníc bodov geodetickcj polo-
hovej siete
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Igondová Irena
Interpolácia kriviek pre aplikácie počítačovej grafiky
v geodézii a kartografii

Ježko Ján
Analýza vplyvu priemerného metra na výsledky VPN

Kasman Ladislav
Obnova geodetických polohových sietí v prímestských
oblastiach
Lapinová Vieta
Testovanie svetelných diafkomerov na základnici

Líška Jozef
Vyrovnanie a výpočet súradníc bodov geodetickej polo-
hovej siete
Majerník Pavol
Určovanie funkčllých závislostí laserinterferometrické-
ho komparátora
MiiHer Rudolf
Rozbor presllosti trigonometrického určovania výšok

Pažický Jozef
Zostavenie algoritmov a programov na súradnicové vy-
rovnanie miestnych polohových sietí

Sidora Emil
Vyrovnanie polohových sietí

Spusta Pavol
Rozbor výsledkov automatizovanej digitalizácie gra-
fických podkladov z hfadiska ich ďalšieho spracovania

Sykora Milan
Vyrovnanie lokálllej geodetickej siete

Vanko Gabriel
Určenie zemepisnej šírky z rozdielov zenitových vzdia-
leností v meridiáne
Va vřík Vlastimil
Vyrovnanie vytyčovacej geodetickej siete

Bančej ová Marcela
Zisťovanie presnosti polohopisu a výškopisu na mapách

Bástiová Zita
lJdržba EN - lokalita Vefké ÚIany

Chrvala Emil
Údržba mapového a písomného operátu EN strojovým
spracovaním
Jakubčáková Daniela
Normovanie a oceňovanie geodetických a kartografic-'
kých výkonov z hIadiska zvyšovania kvality a efektív-
nosti
Jankovičová Iveta
Rozhodovacie procesy v riadení kartografickej výroby
KaIuhová Mária
Typový vykonávací projekt ZMVM s výslednými kal-
kuláciami a ich využitie pre ASRP
Kasmanová Kornélia
Transformácia kartografických zobrazení pomocou po-
čítačovej grafiky
Ležák Michal
PoInohospodárske tematické mapy okresu Ga~nta
Majtánová L'ubica
NOlmalizácia znakov na mapách mierok 1; 1000 až
1 : 50000
Nemec Tomáš
Jednostupňový projekt príjazdnej komunikácie v Ru-
žomberku

Noviďanská Alžbeta
Údržba EN -lokalita Košúty

Peťková Mária
Štúdia vyhotovenia pornohospodárskej mapy

Rippová Jarmila
Zistenie presnosti polohopisu základnej mapy ČSSR
1 ; 10000 .

Rybáriková Anna
Štúdia riešenia siete porných ciest

Smolíková Beata
Jednostupňový projekt hlavnej pornej cesty pre SŠM
Sládkovičovo

Stuparinová OIga
Digitalizácia pozemkovej mapy

Sziicsová Mária
Biotechnické riešenie organizácie pódneho fondu

Vínková Štefánia
Využívanie ZM ČSSR 1 ; 200000

Yyskočová L'udmila
Užitkovost máp stredných a malých mierok

Ing. Marián Hýroš8,
Katedra mapovania a pozemkových úprav

. SvFSVŠT, Bratislava

Dusnoki, S.: 35 let Kartografického institutu Maďarské
lidové armády, s. 397-401.

Lukács, B. - Koronczay M.: Některé aktuální otázky
využívání půdy, s. 401-403.

Májay, P.-né - Sánta, L. - Zsámboki, S.: První vý-
sledky zkušebního systému geodetické banky dat,
s.410-416.

Bessko, D. - Somogyi, J. - Závoti, J.: Další zdokona-
lení komparace nivelačních latí s invarovým páskem,
s.417-421.

Deme, Gy.: Historický vývoj geodetických výpočetních
prostředků (část lIL), s. 421-428.

Neményi, A.: Výpočet ploch z dat získaných digitalizací,
s.428-431.

Varga, M.: Historický rozvoj aplikace geometrických
metod v geodézii, s. 431-436.

Burger, A.: Zhotovení stereofotogrammetrických snímků
použit61ných pro měření výšek, s. 436-441.

Aradi, L. - Kárpáti, F.: Analytické zpracování snímků
pozemní fotogrammetrie, s. 442-445.

Winkler, G.: Kartografické radarové systémy a hlavní
otázky jeji9h použití, s. 445-449.

Osendes, L.: Agoston Tóth, výrazná osobnost Maďarské
kartografie, s. 450-454.

Vagács, G.: Mapy měst velkých měřítek v Rakousku,
s.457-459.

Bren, J.: Standardizace geografických názvů v rámci
OSN, s. 459-461.

Papp- Váry, A.: Význam slov "mapa" a "kartografie",
s. 461.

Kašin, L. A.: Zvyšovat efektivnost geodetické a topo-
grafické práce, s. 1-9.

Roční úkol - k 7. listopadu, s. II.
Jurkina, M. I.: Potenciál na začátku součtu výšek
a kontrola geometrické nivelace, s. 11-15.
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Kalinkin, N. P.: O ~ystému vah v nivelaci, s. 15-17.
Zelenskij, A. M. - Ceševa, I. N.: O dopustné divergenci
převýšení, s. 17-19.

Zamarajev, N. N. - Bogdanov, B. G.: Ze zkušeností se
zřizováním výškové vytyč ovací sítě trigonometrickou
nivelací, s. 19-21.

Šaršavickij, L. V.: Výzkum periodické složky "konstant-
ní" korekce světelných dálkoměrů, s. 21-23.

Sytnik, V. S.: Podrobné vytyčování pomocí. laserů,
s.24-28.

Bronštejn, G. S.: Otázky přesnosti pozorování plánova-
ných posunů staveb, s. 28-31. .

Dvoreckij, N. P.: O přesnosti úhlových měření v pod-
mínkách stavebnictví, s. 32-34.

Rainkin, V. Ja.: Vliv kmitání staveb věžového typu
na přesnost přenosu výšek, s. 34-36.

Malkov, A. G.: O množství značek při měření sedání
staveb, s. 36-37.

Chrenov, L. S.: Geodetické zajištění stavebnictví v diplo-
mových pracích, s. 37-38.

Rusakov, Ju. A.: Zkušenosti s provedením mapování
závodu fotogrammetrickou metodou, s. 38-40.

Afremov, V. G. - ll'jin, V. B.: Současné kamery pro
leteckou fotogrammetrii, s. 40-42.

Baryševa, Ju. G. - Myšeckaja, Je. N.: Metodika.tvorby
map - transparentů pro školy, s. 43-47.

Krjukov, G. S. - Spiriáonov, A. I. - Tatěvjan, R. A.:
Tacheometr EOT 2000, s. 48-51.

Rusinov, M. M.: Etapy rozvoje širokoúhlé optiky pro
leteckou fotogrammetrii, s. 52-56.

K 80. narozeninám Viktora Filipoviče Dejneko, s. 56 až
57.

Gerasimenko, M. G. - Spiridonov, A. I.: Metrologický
přínos pro výrobu, s. 1-7.

Vědeckotechnická rada odvětví, s. 8-10.
Igolkin, A. I.: Důležitý ukazatel zemědělské činnosti,
s. 10-12.

Čepkasov, A. F.: Rezervy pro zvýšení rytmu kartogra-
fické produkce, s. 12-13.

Lukidi, G. M.: Analýza základních příčin nestálého
rytmu, s. 13-15.

Neverov,1j. V.: Zpracování výsledků určení šířky a délky
pomocí JSEP, s. 15-18.

Ustinov, G. A.: O současném vyrovnání kosmických
a astr~)fiomickogeodetických sítí, s. 18-19.

~~akarov, G. V. - Afanas'jev, V. V. - Afanas'jev, B. V.:
Hodnocení přesnosti při přibližných metodách vy-
rovnání, s. 20-22.

Lužeckij, V. G. - Nikiforov, B. G. - Timofejev, A. N.:
Registrační zařízení pro nivelaci, s. 22-25.

Jag'uško, G. G. - Semenov, V. I.: Nivelace přes Nevef-
ského průliv, s. 25-26.

Rajzman, A. P.: Výzkum komparátoru MK·l, s. 27-28.
Bondar', A. L.: Deformace zemského povrchu v důsled-
ku odČErpávání podzemních vod, s. 28-30.

Starodubcev, V. G.: Tvorba geodetických podkladů pro
měření vysokých objektů, s. 30-31.

Kovchajev, G. A.: Přenos os na montážní horizonty,
s.32-33.

Lysov, G. F.: Prognóza s~dání staveb, s. 33-34.
Biktašev, M. D.: Graficko-analytický zpúsob určení
polohy osy vysokých staveb, s. 35-36.

Mangušev, A. A. - Zaikin, S. T.: O přesnosti určení
náklonu televizní věže, s. 37-38.

Barabanova, N. G. - Portnova, O. V.: O lliompenzaci
systematického zkreslení leteckých snímků podle
kalibračních korekcí, s. 38-42.

Potijevskij, F. M. - Sirota, R. M.: Zvyšovat rentabi·
litu inženýrsko-geodetických výzkumů, s. 43-44.

Cyganov, R. Ja.: O plánech sesuvů, s. 44-45.
Firsot', Ju. G.: Prostorové protínání z délek v námořní
geodézii, s. 45-47.

Zubčenko, E. S. - Kondjurin, V. D.: O fotometrickém
způsobu určování hloubek podle leteckého snímku,
s.47-49.

Kotjuch, A. A. - Morozov, B. N. - Jakovenko, M. M.:
Automatizovaný hydrografický komplex "Automa-
pa - B", s. 49-53.

Bol'šakov, V. D.: Ke 100. výročí narození A. S. Čebota-
reva, s. 56-58.

K 80. narozeninám Borise Sergejeviče Kuz'mina, s. 58.
Saljajev, S. A.: Na mezinárodní prodejní výstavě knih,
s.59-60.

Sandor Rado (nekrolog), s. 61.

Geodezija i kartograftja, ě. 12/81

Více využívat rezervy zdrojů, s. 2-5.
Bočarov, V. S. - Kuliničeva, L. V. - Laptěv, A. G.:
Otázky automatizace řízení výroby, s. 5-7.

Gavrilov, V. V.: Vstříc XVI. sjezdu odborového svazu
pracujících průzkumně geologických prací, s. 8-ll.

Nasretáinov, K. K.: Analýza možnosti určení geocen-
trické gravitační konstanty z různých druhů orbitál-
ních měření, s. 12-17.

Laping, K. A.: Řešení obrácené geodetické úlohy na
velké vzdálenosti s použitím normálových řezů,
s.17-19.

Arutjunov, A. V. a kol.: Použití přístrojů napojených na
baterii při velmi přesné nivelaci, s. 20-22.

Matvejev, S. I.: Geodetické práce na BAMu, s. 23-24.
Rubis, B. M. - Rubis, A. B.: Zdroj elektrického proudu
pro světelný dálkoměr MSD-1M, s. 24-25.

Rabcevič, I. S. - Muraško, R. Z.: Určení vzdáleností
pomocí vertikální základny, s. 25-27.

Goroáeckij, S. F.: Určení posunu geodetických bodů
pomocí laserových zařízení, s. 27-30.

Sorokin, A. I. - Sorokin, I. A.: O věrohodnosti střední
kvadratické chyby polohy bodu, s. 31-34.

Krasnov, V. I. - Krylov, S. L. - Savel'jev, B. I.: Opti-
mální způsoby transformace ze-brazení na počítači,
s.34-38.

Jaguškin, V. I.: Klasifikace měst, s. 40-41.
Kuzněcov, A. A.: O standardi:raci kartografických pro-
jelrcí, s. 41-46.

Chejfec, M. J.e.: 50 let gra.vimetrických výzkumů
v CNIIGAiK, s. 47-53.

Selichanovič, V. G.: 125. výročí narození V. V. Vitkov-
ského, s. 53-54.

Donidze, G. I.: Cenný zdroj geografických názvů Turk·
ménské SSR, s. 54-55.

Abecední rejstřík článků otištěných v časopise "Geode·
zija i kartografija" v roce 1981, s. 55-62.

Pro další GaKO připravujeme:

TREŠL, J.: Analýza variance v son'borech s neúplným
počtem měření

KALAK, A. - KRCHO, J.: Štruktúra bázy údajov kom-
plexného digitálneho modelu terénu ,a plnoauto-
matizované zostrojenije primárnej trojuholníkovej
siete

STANĚK, V. - KOPÁČIK, A.: Optilllalizácia mera-
nia vytyčovacej siete mosta

LETOCHA, K.: K opravám chyb u výměr parcel vy-
počtených ze souřadnic

PYŠEK, J.: Obecné řešení azimutálních zobrazení

1982/342



Geodetický a kartografický obzor
ročník 28/70, číslo 12/1982 343

VŠE NEJLEPší

Soutěž GEOFOTO '79
Autor: Josef Pornije, Geodézie,

n. p., Č. Budějovice
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Soutěž GEOFOTO '79
Autor: Ing. Karel Povolný, Geodézie, n. p., Liberec
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528.41:528.1
INGEDULD, M.-JOKL, L.
Solution pratique des réseanx géodésiqu!'s lIbres
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No 1~,
pages 319-325, 4 illustrations, 3 planches, 7 bibllo·
graphies
Accessibilité il la solutlon deb réseaux libres que I'UH
peut nommer rectlflcatlon générale des réseaux locaux.
Les formulations théorlqeus sont démontrées sur exemp-
le pratlque. Cette accesslbllité permet dlfférentes va-
rlantes ďadaptation du réseau rectifié il son envlron-
nement selon 113 but pour lequel il a été édlflé.

528.8.041:528.71
ŠíMA, J.
Contribution de l'exploration a dlstance de la Terre
iI l'évolution de la photogrammétrie en Tchécoslovaquie
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No 12,
pages 326-329, 2 lllustratlons, 1 planche, 3 blbllo-
graphies
lnformatlon sur I'activité du Centre de l'exploratlon
á distance de la Terre lors de l'acqulsltlon de maté-
rlaux ďexploratlon du terrltoire tchécoslovaque 11.par-
tiI' des porteurs cosmlq ues et des porteurs ďa vions el
évaluation des posslbi1ltés de leur exploltatlon photo-
grammétrlque pour I'entretlen natlonal des oeuvres
cartographlques, pour I'identlflcatlon des changements
dans les cartes du cadastre el pour la réallsatlon des
plans géométriques des constructlons llnéales. L'artlcle
démontre que les matérlaux émanant de l'exploratlon 11.
dlstance offrent non seulement beaucoup ďinforma-
110ns sémantlques, utilisées dans différents branchos
de I'économle natlonale, mals également, 11.certaines
condltlons, des lnformatlons géométrlques de valeur
consldérable avec appllcation en géodésle et cartogra-
phie. C'est ainsl que I'exploratlon il dlstance de la
Terre contrlbue aussl 11.l'évolutlon de la photogram-
métrle.

[528.482.4:621.375.8] :656.71
ŠŤASTNÝ, K.
Méthodes de levé de l'inégal1té des surfaces par laser
Geodetlcký a kartografický obzor, 28, 1982, No ]2, pa-
ges 330-334, 4 lllustratlons, 3 planches, 5 blbliogra-
ph les

Probléme et état actuel émanant du levé des défor-
mations 'de constructlons planes surtout des trajectol-
res de décollage et des plstes d'atterrissage des aéro-
ports. Nouve.lles exlge.nces pour .Ie levé, comparalson
de certalnes méthodes et ďapparei1s en utl1lsant le
[aiSC€'3U de référence laser. Resultats de levé, p05s1-
bllltés d'automatioll eot autre-s applications.

528.935:801.311
HRNCIAR, D.
Certains problěmes toponymiques relatlfs aux oeuvres
cartogr,aphiques
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No 12, pa-
ges 334-335, 9 bibliographies
Du polnt de vue formel et objectif, il est nécessaire
de considérer la descriptlon dans les oeuvres carto·
graphlques comme partie cOlIwosante des slgnes con-
ventlonnels cartographiques. Ii s'avére lnévltable
qu'€,lle accompllsse égaleJll€nt la condltion élémentaire
de stlpulallon du systéme des slgnes cartographlques,
c'est il dlre, la préclsion sémantlque e>t lntelllglblllté
univoque, Exémple.s prouvant I'abrévlatlon de.s !Opony-
mes dans les oeuvres cartographlques comme lnop-
portu ne. Proposltlons ďamělloratlon.

528.517.004
PFAUSEROVÁ, A.
Exploltation effective des télémi!tres électrontques
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No 12,
pages 336, 1 planche
Démonstratlon de moyens ďexploltatlon des télémetres
électronlques dans les posslbllltés préselltées par l'en-
treprlse Geodézle, n. p., Ceské Budějovlce. La plan-
che contient unlquement les opératlons présentant la
plus grande partie des travaux de I'entreprlse. L'artlc:e
présente un sujet favorable pour pouvolr juger de
l'exploltatlon des télémétres électronlques également
dans les autres entreprlses du ressort.
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Správné využití vzduchotechnických zařízení v dře-

vozpracovávajícím průmyslu má nejen zás'adní tech-

nologický význam, ale je aktuální i z hlediska bez-

pečnosti práce a ochrany pracovního prostředí.

VZDUCHOTECHNIKA
V DŘEVOZPRACOVÁVAlícíM
PRŮMYSlU

Ucelený rozbor problematiky využití vzduchotechniky v dře-

vařském a nábytkářs'kémprůmyslu. Seznamuje jak s teoretic-

kými základy, tak i s praktickým provozem a údržbou vzducho-

technických zařízení. Uvádí u nás používaná zařízení a jejich

charakteristiky, příklady výpočtů aj.

• Vzduchotechnika v dřevozpracovávajícím prů-
myslu

• Základní pojmy a definice vzduchotechniky

• Vlastnosti odpadu

• Vzduchotechnická zařízení technologická
Zdroje tlaku
Odsávací zařízení
Odlučovače
Pneumatická doprava dřevěného odpadu
Likvidace odpadu

• Systémy vzduchotechnických zařízení

• Větrání. vytápění a klimatizace hal

• Údržba a seřizování klimatizačních zařízení

Mistrům a technikům v nábytkářském a dřevařském průmyslu

a studujícím odborných škol.

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbyto\'é oddělení,
Spálená 51, 113 02 Praha 1


