


, ,

~borný časopis Ústfední správy geodézi-e a kartografie

Vedoucí redakce iuž. Vladislav Sachunskf. Vfkonný redaktor ini. Jaroslav Jirmus. Redaktor ini. Bohumil Sídlo,

Redak!!nLrada: prof. ini. dr. Josef Bohm, DrSc., ini. Miloš Cimbálník, QSc., inž. Karel Dvořák, prof. dr. Fran-

tišek Fiala, DrSc., ini. Karel Hoda!!, inž. Ladisla .•. Janou šek, ini. Ján Kocián, prof. ini. dr. V'áclav Krnmphaazl

prof. ini. dr. Františ~ Knska, inž. Rudolf, Malivánek, in Ž. Zdeněk Mašín, ini. Karel Pecka, ini. Jozef Petráš, CSc.,
I

inž. dr. Bedřioh Polák, in!. FrantišekStorkán.

Vydává Ústřední správa geodézie ,a kartografiéve Státním nakladatelství technické literatury, n. p., S'pálená ,51,
.._.,~, . '. '.,

Praha 1, tel. 234441 až, 5. Redakce Hybernská 2, Praha 1, tel. 2z 2145 až 7, 234668 až 9. Tiskne MÍR, novinářské

závody, n. p., závod ~, Wíclavské nám. 15, Praha 1, tel. 239351 až 9. Inzertní oddělení:, ~tátní nakladatelství

technické literatury, n. p., Spálená 51, liraha 1.

vycházl dvanáctkrát ročně. Cena jednotli"{,ho čísla 4,- Kčs; celoroční pi'edplatné 4B,- Kčs. RoZšil'Uj" Poštovní novinová služba
Opjednávky a předplatné příjímá PNS - ústřednl expedice tisku, administrace odborného tisku, Jindřišská 14, Praha 1. Lze také
objednat u každé pošty nebo -doručovatele, Objednávky do zahra ničí vyřizuje PNS - ústřední expedice tisku, odd. vývoz tisku,
Iindřišská 14, Praha 1.

Náklad 2.500 výti.ků. Papír: text a příloha 720B-11110 g, obillka 7209-41/80 g. Obálka a erafická úpr.a"a Karel Lodr. Toto číslo vylile
v červnu, do saz.by 10. května, do tisku 1. června. Otisk dovolen j(:l1 s udáním pramene a S8 zachováním aU.t.orských práv.
@ Státni nakladatelství technické literatury 1965. A-26'51174

Přibližná grafickoanalytická metoda vyrovnání.
oboustranně orientovaných polygonových pořadů
metodou nejmenších čtverců 141..

inž. Aleš Hašek

Výběr sídel a jeho problémy
/

. inž. Karel Hadač

Hospodářskotechnické úpravy pozemků v období
zprůmyslňování zemědělství 158

mz. Miroslav Mikšovský
Možnosti využit1 xerografie v geodézii 162

ROZMANITOSTI
Státní vyznamenání pracovníkům resortu ÚSGK163

Čestné odznaky nejlepším pracovníkům resortu
ÚSGK 164

Spolupráce s jugoslávskými zeměměřiči 164

Symposium o evropské družicové síti a využití
umělých družic Země v geodézii - 165

Symposium o určování tvaru Země 167



. Nevosdd, Z.: P1'tbmná graftckoan121ytlcká metoda
vyrovnántoboustrhnně oll'tentovanOch polygonových
pól'adůmetodou ne;menštéh čtvercl1 '

Pribliiná grafickoanalytická metoda
vyrovnáni obo,ustranně'orientovaných
polygonových pořadů
metodou nejmen!ich čtverců
528.14

Geodetickt a kartografickf obzor
rolfo 11 (53) čislo 8/1985 141

Inl. Zdeněk Nevosád
Vojenská akademie A. Zápotockého, Brno

Přesná a technická polygonometde jsou důležité me-
tody k zhuštění bodového pole. V ŮSSR se používalo
hlavně technicképolygonometrie, ve které jel účelné
,,",yrovnávat jednotlivé pořady přibližnými způsoby
.Vyrovnání [13]'. S rozvojE\m technickohospodářského
mapování a různých prací ve speciální geodézii vzrůs-
tají značně pož;tdavky na přesnost určení polohy geo-
detických bodů. Používané přibližné metody vyrovná-
ní polygonových pořadů nevyhovují svou malou přes-
ností vyrovnání v řadě geodetických prací. Srovnáme-li
přibližnou m~todu vyrovnání oboustranně orientova-
ných pořadů s metódou nejmenších čtverců, zjistíme,
že přibližná metoda vnáší do vyrovnání systematické
chyby, a toi u přímých pořadů se stejně dlouhými
strFtnami. Další nevýhodou přibližného způsobu vyrov.-
nání je rozdělení souřadnicových odchylek u zalbme-
ných pořadů bez ohledu na váhy měřených veličin.
Vliv zanedbání vah vzrůstá Se zalomením pořadu.
V odborné literatuře jsou' uveřejněny další přibližné
metody vyrovnání pořadů, z nichž některé dosahují
větší přesnosti vyrovnání; jsou však většinou odvo-
zeny pro určité tvary pořadi'J., anebo bez ohledu na
váhy měřených veličin, např. '[I], [6], [7], [14], [15],
[16], [17] a1f.. Metoda nejmenších čtverců, kterou do-
sáhneme lepšího rozdělení oprav měřených veličin, je
poměrně obtížná, např. [4], [11] atd.

Počet nadbytečně měřených veličin je u obou-
stranněorientovaných pořadů nízký (jen tři veličiny),
takže někteří autoři [2] pokládají přesnou metodu vy-
rovnání vzhledem k nq,ročnosti na počtářské práce
a malému zvýšení přesnosti za nevýhodnou. Použitím
grafického vyrovnání oboustranně orientovaných po-
'řadůpodstatně zjednodušíme početní práce, při do-
cílení podobných výsledků vyrovnání.

Nejdůležitější grafickoahalytické úpravy Vyrov-
nání polygonových pořadu metodou nejmenších čtver-
ců uvádějí Eggert a .Čebotarev. '

Na, možnost grafickoanalytické úpravy vyrovnání
oboustranně orientovaného pořadu metodou nejmen-
ších čtverců upozo~l poprvé Eggert [4]. Předpokládá
použití počítacího stroje až po výpočet kotelát Kl>Ks
z normámích :rovnic. Obě koreláty vyjadřuje pom()c-
nými veličinami p. ag;, , .

K1= f.l sing;,

K2.=p cosg;,
j

K1
tgg; = K '

II

K
1
' K

2f.l=--=---'sing; cosg;

Opravy měřených délek v,.. a druhé opravy měře-
1.."+1

ný ch úhlů 2V;"~jsou dány rovnicemi

~\.Hl= q8i.i+l f.l cos '1\. i+1(= r gi),

2V;"'. = qw. fl€i (ď ~,
\ \

kde i značí pořadové číslo polygonového bodu,q8.. '.,
\.1+1

qw{ jsou ~váhové koeficienty,. měřených délek Si.i+>

11 úhlů Wi a Vi. i+1rozdíl směrníků polygonové strany
11 úhlu g;.

Grafické určení oprav p1ěřených délek a úhlů je
patrné z obr. 1. Těžištěm polygonového pořadu je
vedena tzv. vyrovnávací ,?sa o směrníku g;. Průměty
{Ji polygonových stran Si.i+1 na" vyrovnávací osu jsou
úměrné opravám měřenýclJ. délek polygonových stran

,
..•... *"1)';+1

SM+1 i+1

, \
a vzdálenosti €i polygonových bodů od vyrovnávací
osy jsou úměrné opravám měřených úhlů wi, viz rov-
nice (3) a obr. 1. Eggertova analytická i grafickoana-
lytická úprava vyrovnání platí přesně jen pro měření
délek pásmem nebo pro ty metody měření délek, kdy
střední chyby fi1.ěřických metod jsou přímo lÍměrné
druhým odmocninám určov~ných délek.

m ..:.kVs
8i•i+1 . Bi.i+l

Eggertova grafickoamilytická m~toda vyrovná-ní
jezajťmavá a má značný význam z hlediska názornosti
rozdělení oprav a celého vyrovnání .oboustranně
orientovaného pořadu metodou nejmenších čtverců ..
...Y praktickém využití vša.k nepřináší zhospodárnění
nebo zrychlení počtář~kých prací.
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S. ~ebotarevova graflckoanalytická metoda vyrovnáni

Cebotarev [3] dále rozvinúl Eggertovu grafickoan~y-
tickoV metodu vyrovnání oboustranně orientovaného
polygonového pořadu metodou nejmenšícp čtverců.
Podrobný popis této m~tody je uveden v [9], Čebota-
rev částečně graficky konstruuje také vyrovnávací
osu u. Dokázal, že platí vztahy,

cp' = tJ + lOOg,

cp = tJ' + 300g, (5)

kde cp je směrník vyrovnávací osy, (j směrník délkové
odchylky U. (tj. vzdálenosti daného koncového bodu
pořadu a jeho vypočtené polohy 'z měřených veličin)
a cp', (J' jsou směrníky odpovídající pomocné odchylce
L.,jestliže směrník cp' pomocné vyrovnávací. oSý u'
zvolíme podle první rovnice (5).
Čebotarev konstruuje nejdříve pomocnou vyrovná-

vací osu u' o směrníku cp',a pomocí odsunutých hodnot
e;,', g;,' (obr. 2) vypočte směrník pomocné délkové od·
chylky L•. Podle druhé rovnice (5) se sestrojí defini-
tivní vyrovnávací osa u, procházející těžištěm T. Pak
se pdsunou ,hodnoty ei> gi, vypočte se ,měřítko vyrov.
nání u(r) a určí se opravy měřených délek v... ar 1,'&+1

úhlů 2V~~, viz rovni~e (3).

Čebotárevův způsob vyi-ovnání obsahuje mnohem
více grafických výpočtů než grafickoanalytická úpra-
va Eggertova; pro praxi není příliš vhodný, protože
zvětšuje rozsah výpočtů.

Vvedený způsob grafickoanalytického vyrovnání
oboustranně orientoyaného pořadu metodou nejmen-
ších čtverců u\Teřejnil téměř s'ouč~sně Eggert [5] na
základě článku Tienstry [18]. Čebotarev dokázal v po-'
jednání uveřejněném v ěasopiseZeitschrift ffu Ver-
messungswessen [19], že uvedenou metodubdvodil
o několik let dříve. Grafickoanalytické metodyYJfov-
nání bylo Již použito v r. 1931 při vyrovnání moskevské
sítě s celkovou délkou pořadů BOO km.

4. Odvozeni přibližné graftckoanalytlcké metody vy.
rl)vnán,imetodou nejmen~fch ětvercfi

Přibližná grafickoanalytická metoda YJfovnánívy-
chází také z Eggertovy grafické úpravy YJfovnání. Na

NelJosdd, Z.:Pl'lbližnd, grafickoanalyttckd metoda
vyrovndnl oQoustran'ně orlentovanOchpolygonovgch

pořadz2 metodou neimen§lch čtverců

počítacím stroji vypočteme jen přibližné souřadnice
polygonových bo.dů a odpovíqající odchylky. Samotné
vyrovnání, tj. konstrukce vyrovnávací osy u a u.rčení
oprav se děje graficky.

Zvolme si přímý, oboustranně orientovanýpoly-
gonový pořad se stejně dlouhými polygonovým~ stra-
nami a pomocnou souřadnicovou soustavou 1], ~ s po-
čátkem souřadnic v těžišti T. Polygonový pořad orien-
tujem,e ve směru osy + 1] (obr. 3).

Q

4P ~ /'\\

A.1 ,2 3 4 S 6 JI

T ~
.~ -~ .li -f +J +~ +~ +~~ 2

Obr. 3.

Nejprveopravíme - stejně jako Eggert - všech-
ny měřené úhly o první úhlovou opraV1lJv~\ podle, .
vztahu

kde Us označuje úhlovou odchylku a n počet měřených
polygonových úhlů. Pak vypočteme přibližné souřad-
nice ptlygonových bodů a soUřadnicové odchylky Ul
(ve směru osy 1]) a U2 (ve směru osy ~). Přetvořené pod-
mínkové romice mají tvar [12]

n-1

2: v'i.i+1. + Ul = O,
i=1 '

n

~IlV(ll' = O,
i=i

kde i je pořadové číslo polygonového bodu včetně počá.
tečního připojovacího bodu, v.. jsou opravy délek

'.Hl
polygonových stran'2v~~ druhé 0Eravy úhlů a 8 délka.
polygonových stran. '

q. (n;-l) K1 + Ul =O,

~ (2 i - n -1)2 2 t ,+ u. - O
, qlU 2:.l \ 4 8 2 2 - ,

i-1

q",nKs= O,

kde Kv KIl, Ks jsou neznámé koreláty:
\

Dosadíme-li v rovnicích (8)

i: (2i..,..-:-1)2 = ns~n

i-1

1965/142



Nevosád, Z~: Pl'lbmnágrafickoano.lytlckd metoda
vyrovnáni oboustrann~ orientovaných polygonových i'
pol'adl2·metodou nelmen!>lch (Jtvercll

t

K =_ Ul .
1 qB(n-I) ,

K = _ Ul' .12
,2 qw(nS-n)s2 '

Ks=O'
KorelátyKl, Kg vyjádřímepomocným:i~veličinami

p., rp, viz Eggertovy rovnice (1). Směrník vyrovnávaoí
osy, viz rovnice (2), vypočteme i výrazu

Ul qw (n2 + n) S2 .'
tgrp= - ----~.

U2 qš'- 12 .
Dosadíme-li za váhové koeficienty střední chyby

měřených délek mB a úhlů mw,

dostaneme ~ztah
m;"'2 n (n + 1) S2

tgrp= tgó 212 "2mB q.
v němžó značí opět směrník délkové odchylky UB•

, Geometrický' vztah mezi směrníkem rp vyrovná-
vací osy u a směrníkem ó délkové odchylky U. je zřej-
mý z 001'.4. Z těžiště T vyneseme pomocí souřadnico-
vých odchylek Ul' U2 délkovou odchylku UB• Kolmý
průmět koncového bodu O (odchylky UB) na souřad-
nicovou oSu 1] označíme O'. Vyrovnávací osa u protne,
spojnici bodůO,o'iv bodě TI. Podle obr: ~ můžeme do-
sadit do rovnice (12)

TO' TO' T'O'
tgm=-- tgó =-- at =-±=-
. T T'O' , \ 00' 00'

Po úpravě dostaneme výslednou rovnici

t = 12m; (!,~2
m;"'2n(n+I)s2 '!

kde t značí poměr zmenšení (zvětšení)· délky k61mice
spušt~n~ z bodu O na pomocnou souřadnicovou osu 1],
viz rovnici (13) a obr. 4. J:)osadlme-li dq roVnice (14)

m\\2
CD II 2

~8 =mG/,q

Jbude konečný tvar funkce t dán rovnicí

12m2
t = B. (16)

m~n(n + 1) .

Rovnice plátí přesně pro ~boustranně orientovaný'
přímý pořad se'stejnědlouhýnii stranami. Lze ji však

Geodetický a kartografický obzor
roň. 11 (53) čfslo 8/19j15 E.t~ 143

aplikovat i prozMomené poř~dy s nestejně dloUhými
polygonovými stranami. Při výpočtu střední chyby
mw podle rovnice (15) d08azujemeza s průměrnou
délku So danou jednoduchým vztahem

" [s]
So=---

n-I
"

Podobným způsobem vypočítáme ve' vzorci (16)
střední chybu mB, obvykle podle přibližného vzta~u

kde a je konstanta charakteristická pro určitou měřic-
Jmu sÓupravu a exponent x je závislý na metodě měření
délek. Za veličinu x můžeme dosadit přibližné hodnoty
O, %,1,2, atd., pro různé metody měření délek; např.
exponent rovný nule dosadíme pro délky měNmé větši-
nou typů rádiových a světelných dálkoměrů [10],
exponent rovný jedné polovině pro délky měřené
pásmem {4], exponent rovný jednotce pro délky mě-
řené některými druhy dvojobrazových dálkoměrů a
exponent rovný dvěma pro délky určené paralaktioky
na konstantní délku základnové latě.

Rozdíly směrníků rp'vyrovnávací osy mezi vyrov-
náním metodou nejmenších čtverců a přibližným gra-
fickoanalytickým vyrovnáním byly zkoumány I1fl' pěti
různých příkladech vyrovnání polygonovéhq pořadu.
Rozdíly nepřesáhly hodnoty několika stupňů grado-
vého Idělení, maximální dosáhl lOg u zalomeného po-
,řadu se čtyřmi'polygonovými stranami. Rozdíly směr-
níku, vyrovnávací osy u přesné a přibližné metody

• vyrovnání jsou závislé na počtu polygonových stran,
na zalomení pořadu a na rozdílu směrníku ó délkové

, odchylky a (JAB. spojnice připojovacíqh bodů A, B.
Největší rO:1;dílyjsou u silně zalomených pořadů s ma-
lým počteni polygonových stran; u těchto pořadů však
rozdíly ve sQlěru vyrovnávací osy nemají podstatný
vliv na pozdější určení velikosti oprav. Se vzrůstají-'
cfm počtem polygonových stran se uvedfné rozdíly
zpravidla snižují a nemají praktický význam.

Geometrický význam vZorce (16) je zřejmý z obr.
5. Předpokládejme přímý pořad a v jeho těžišti T se-
strojme kružnici o. poloměru délkové odchýlky UB•

Měníme-li směrník ()délkové odchylky UB, za předpo-
kladu její konstantní velikosti, bude geometrickým
místem bodů T', kterými prochází vyrovnávací osa,
elipsa o poloosách U. a t.UB• Z obr. 5 také vyplývá, že
směrník rpvyrovnávací osy u je nezávislý na velikosti
délkové odchylky UB• Chyby v grafické konstrukci vy.

1965/143
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rovnávacÍ osy u nepřímých pořadfi jsou- zpúsobeny
pHbližným určením směru velké poloosy elipsy, jako'
rovnoběžky se směrem AR koncových bodú pořadu
a tvaru elipsy určené vzorcem (5), který prozalomené
pořady neplatí zcela přesně.

Po konstrukci vyrovnávaoí osy u v náčrtu poly-
gonového pořadu určíme opravy podobným zpúsobem
jako u Eggertovy grafické úpravy vyrovnání. Nejprve
určíme přibližné měřítko vyrovnání fta hodnoty při-
bližných oprav Vs.. a V~'. Podle rovnic (1) platí

1,1+1 . i
pro měřítko vyrovnání rovnice

ft2 = K~ + K~. (19)
I

D9sadíme-li do :vzta.hu rbvnice (9); bude
. U2 U2144

ft2 ,q!(n I 1)2 + q~(n32 _ n)2 S4 (20)

Podalši úpravě s ohledem na rovnlci (11) a (15)
dostaneme

U2 U2144
jl2= I + 2. (21)mt (n -'- 1)2 m: (n3 - n)2

Výslednou rovnici múžeme považovat za rovnici
elipsy, kde ft je úměnné prúvodiči elipsy a souřadnicové
odchylky Ul> U 2 jsou proměnné veličiny, jejichž kvad-
ratioký součet je konstantpJ (U~ + U~ ==: U:). Mě-
řítko. vyrovnání ft je na obr. 5 úměrné velikosti prúvo- '
diče elipsy TT'. '

Rovnice (21) platí přes:Q.ěpro přímé pořady; pro
zalomené pořady platí jen přibližně.

Při grafickém určování přibližných oprav upra-
víme ještě měřítko vyrovnání pro určení oprav délek
a úhlú. Uprava měřítka pro výpočet oprav měřených'
délek J'ezávislá na váhavém koeficientu qs.. ; tj. na

. 1,1,+1 '

kvadratu středních chyb mf , viz rovnioe (11) a
,~#1" •

(18). Rovnici (21) múžeíne upravit na tvar, viz rov-
nici (16)

\VU2 + U2 t2m~ ft = I I 2 (22)n-..:.1

kde čitatel na pravé straně rovnice je roven úsečce TT'
" (obr. 4). Platí tedy

, TT'
ro = m: ft = --,-- .

n-1

IVáhové koeficienty qs. . měřených délek s, .
.'1,.'l.+I, '",'1.+1

pro výpočet oprav Vs.. viz (.3), jsou dány přibližným
" 1.1.+1 I

vztahem, viz rovnice (18)

2 "
QSi,i+l = a2 • Si.#l

Royniqe přibližných oprav délek múžeme psát pro '
rúzné, exp0,!1enty u ve tvaru, 'viz rovnice (3) a (24)

Pro u, = O: fr - rcosvSi,i+! - °i.#l'

P'ro u = 1J'2: V = rg·
7:1 -".'+1- l'

pro U = 1: V, '= r S2 cosv
j,si. í+l 1 i, i+l i. i+l '

prou=2: Vs.. =r2s~. cosv., ,
",1.+1 e.1+1 'h·,,+1

, , I
kde V.. je úhel, který svírá polygonová strana s, .

'~~ ' ~~
s vyrovnávací osou uo směrníku rp, gi'~SOUprúměty
polygonových stran na vyrovnávací oSlÍ, viz rovnici
(3), ro základní měřítko vyrovnání, viz rovnioi (23)

Nevosád, Z.r Pl'tbltžná graflckóanalyttckd metóda
vyrovnání obOustrttnnlj o1'lentovaných polygonových

poFadtJ. metodou netmen§!ch čtverClÍ

a ~ývající 'upravená měřítka vyrovnání, r, rl, r2 jsou
pro ruzné měřičské metody dána vztahy

Rovnice (25) umožňují jednoduchý grafický vý-
počet oprav m~řenýchdél(;lk pomocí nomogramu. Mě-
Htko vyrovnání ro, r,rl nebo rs určíme přibližně,pro-
tože odvozené rovlJ.ice platí přesně jen pro přímý pořad
se stejně dlouhými stranami. Z přibližného měřítka
vyrovnání aodpo.vídajícího nomogramu obdržíme při-'
bližné opravy délek Vs.. . \..

\,>tl

Přibližné opravy měřených úhlú vypočteme ze
vztahu, viz rovnice (3) ,I

V~ = R ei , (27)
>

kde e. značí vzdálenost polygonových bodú od vyrov.
návací osy a R je měřítko vyrovnání upravené pro
určení. oprav měřených úhlú, dané výrazem, viz rov-
nice (3), (11) a (23)

m"2r
R=~. (28)m;~"

K určení konečnýc4 oprav Vs.. a 2V~~ :sestro-
1.'&+1 "

jíme z bodu O'a T (obr., 11) polygon délkových a úhlo-
vých oprav. Z bodu O vynášíme postupně délkové
opravy VSi,iH' a to rovnoběžně s polygonovými .g~ra-
nami, až dojdeme do 'bodu E. Z těžiště T pak vyná-
šíme stejným způsobem z'áporně vza,té opravy, odpoví-

"dajíoí opravám směrníkú V~~. , a to kolmo k poly-
:' '&.1.+1

ganovým stranálm, až do bodu F. Prusečík spojnic OE
a TF označíme písmenem P. Poměry OP: OE a
.TP : TF udávají konstanty ks> kOJ, kterými vynáso.
bíme ,přibli~né opravy V.•. , \ a V~~ a vypočteme tak

1•.•+1 t

konečné opravy vs .. ' a 2V~', Obě konstanty ks,
>,Hl i

kw se od sebe obvykle liší vlivem přibližného určení vy-
rovnávací osy a grafické nepřel'/nosti.

Z oprav 2V~~ vypočteme. konečné opravy směrní-> ' ,
kú v;.:i+l' Z nákresu polygonú délkových a úhlových
oprav graficky určítp.e také opravy souřadnio poly-
gonových bodú podle rovnic

VYi, = lVYi + SVY.,

V"'i = IV"'i + 2V"'i' (29)
kde lVy., IV", .• jsou dílčí opravy odpovídající opravám
měřených délek a SV'II.' sv",. jsou dílčí opravy odpovída-

, > >
jíoí opravám vypůčtených směrníkú.

5. Postup přiblilné graftckoanalytické metody
v,yrovnánf

Měřené úhly opravíme o první opravu IV~~ a vypočte- i
me přibližné souřadnice polygónovýc1l bodú a souřad-
nicové odchylky Ul> U2' Polygonové body a těžiště T
pořadu vyneseme na milimetroyý papír vtj zvoieném
měřítku, např. 1 : 5000, 1 : 10 000,1 : 20000 apod. Mě.
řítko je závislé na velikosti pořadu. Z těžiště T vyne-
seme souřadnicové odchylky Ul' Us ve velkém mě.
řítku, např. 1 : I, 1: 2, 1 : 5 atd. (podle velikosti od-
chylek) a sestrojíme bod O (obr. 11). .
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K praktickému použití přibližné grafickoanaly-
tické metody vyrovnání oboustranně 'orientovaného
pořadu metodou nejmenších čtverců jsou sestrojeny
speciální nomogramy I aU, f(obr. 6 a 7), z nichž nO(lllo-
gram II je nakreslen na průsvitce (nejlépe na astra-
Ionu). Na nomogramu I určíme pomocí středních
chyb měřických metod~. a m:"', viz rovnice (16), po-
měr zmenšení (zvětšení) kolmice spuštěné z bodu O na
rovnoběžku vedenou těžištěxp T se spojnicí koncových
bodů]:>ořadu AB. Poměrem t vyp.ásobíme - např. gra.
ficky 'pomocí nomogramu II -délku kolniice 00'
a,výslednou úsečku vyileseme na kolniici od bodu O' do
b<J?u '11'. SpojniQe těžiště '11 s bodem '11' představuje
přibližnou polohu vyrovnávací osy, jejíž kladný smět
jde z bodu '11' do bodu '11, tedy obráceně než sJUěrník
odchy~ky U. (obr. 4).

Nyní určíme přibližné měřítko vyrovnání pro vý-
počet přibližných oprav délek V""+1' Snadno graficky
určíme oprlj,vy'délek 'pomocí druhé rovnioe (25), v níž
s~řední chyba, měřených délek roste s jejich .druhou
odmocninou. Základní měřítko vyÍ'ovnání ro získáme
.dělením úsečky TT' ~ootem polygonových stran,' viz
rovnioe .(23). Vypočtenou. hodnotu ro je vhodné za·

Geod~tickt ak!lrtografickt obzor
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okroahlit vždy na jednu, a to vyšší cifru a u značně za·
lomených pořadů ji zvětšit o 10 %-30 %' Přibližné
měřítko vyrovnání r vypočteme jako podíl hodnotyro
a průměrné délkypolygonových stran 80, viz rovnice
(26kPomocí centimetrové stupnice na nompgramu II
určíme přibližné opravy V." . Nom.ogrampřiložíme',',+1
na náčrt pořadu tak, aby rovnoběžky stupnice .byly
_kolmé k vyrovnávací ose a základní nulová ryska pro.
cházela polygonovýni bodem :i. Pak vzdálenost rovno-
běžné rysky, procházející druhým bodem i + 1 poly-
gonové strany, od základní rysky je úměrná velikosti
opravy V... . Odečtenou vzdálenost vynásobíme

'1,'1.+1

měřítkem vyrovnání r upraveným pro měřítkové číslo
.1Jf polygonového pořadu na náčrtu a dostáváme hod-
~p~~,l~né opravy délky V"i"+1' kterou zaokrouhlí-
me na mm. 'Znaménka oprav se řídí směrem vyrovná-

, vací osy a směrem polygonové strany. Svírají-li spolu
oba směry úhel, menší než 100g, j~ oprava kladná,
svírají.li spolu úhel větší než 100g, je oprava záporná.

Je-li střední 'chyba metody měření délek kon.
stantní nebl! roste úměrně velikostem polygonových
stra.n, popřípadě dokonce s druhou mocninou měře-
ných ďélek"použijeme k určení oprav V•... jiného

, . '&.'+1
nomogramu. Např. pro konstántní střední chyby mě-
řených délek, ktertS se obvykle .v:yskytují při .měření
délek světelnými nebo rádiovýnii dálkoměry, je uve-
dena na obr. 8 část nbIDogramu, sÍoužícího k určování
p~ibližnýcli'oprav V., podle první rovnice (25), viz

. ,,' i_'&+l
[12J. Pro metody měření délek s jinými středními
chybami je možno sestrojit další nomogramy.Prak-
ticky však můžeme s vyhovující 'přesností používat
prvního uvedeného způsobu určeni oprav délek pro
většinu metod měření délek, pokudpolygonové strany
ve vyrovnávaném pořadu nejsou příliš rozdílné. Roz-
~líly vzniklé touto přibližI;lOstí jsou obvykle zanedba-
telné.

i Měřítko vyrovnání R upravené k výpočtu přibliž-
ných oprav měřených úhlů určíme na nomogramu I
pomocí veličin ro a; m:'" : m. (m;:': m.); viz' rovnici
(28). Stupnice R je již upravena pro měřítkové číslo
M = 10000. Pqužijeme-li v náčrtu Jiného měřítko-
vého čísla, mUl:lúueodečtenou hodnotu R vynásobit
úměrným koeficientem, např. pro M = 20000 vynáso-
bímeR dvěma. Přibližné opravy měřených úhlů V~~

, ď.· " 1

odečítáme na nomogramu II ve·vzdálenosti e. na.kol-
I

r"O,02m
Vsz/,'l,lcm'
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vyrol1nttnt obóustranně orientovaných polygonouých
pol'ada metodou nelníen§tch čtverca

mici spuš,těné v bodě R k základní nulové úsečce úhlo·
vých oprav V~. Základní nulovou úsečku úhlových
, oprav V~: (stupnici ,R) na průsvitce s nomogramem
II nejdříve ztotožníme s vyrovnávací osou u. Pak posu-
nujeme nomogramem po vyrovnávací OBetak, aby
polygon.ový bod, k němuž hledáme oprávu vrcholového
úhlu, ležel na kolmici vztyčené v bodě fi a vyznačené
tužkou (obr. 9).' Jestliže R je IŮ"krát větší (men~í),
bude 'V~:' odečtené na nomogramu 1O"krát menší\ i·~ .. .,' -

, (větší) (obr. 9 a 7). Tímťo způsobem určíme všechny
, přibližné opravy úhlů. Znaménko oprav je opět závislé
na směru vyrovnávací osy u. Kladné znaménko mají
opravy úhlů na polygonových bodech, ležíéích napravo
od kladného směru vyrovná\čací osy; opravy úhlů na
polygonových bodech, ležících nalevo. od kladného
směru vyrovnávací osy, mají znaménko záporné.
Z pprav úhlů V~~vypočteme přibližné....opravy směr.
níků f~~, . Kon'tr.olou správného určení oprav je

t.•.• +l

ďvztah lV~'] = O. .

R"S700
IW,·1.S'

, V řadě polygonových po~adů bývá směrník první
a poslední polygonové strany určen z několika daných
okolních bodů, takže přesnost těchto směrníků je
vyšší, než předpokládá odvozená metoda vyrovnání.
Zvýšení přesnosti určení jedpoho nebo dvou směrníků
je možno jednoduše zavést do grafického vyrovnání.
Změna přesnosti obou směrník~ se dá vyjádřit změnou
stř~dní chyby úhhi (DIa/aJ", a to v závislosti na počtu
danýeh orientačníoh směrů na připojovaoích bodech
polygonového pořadu [14]. Nižší střední ohyby mw,

a m",,,působítaké snížení hodnot váhových koeficientů
q"", q",,, a veH4:ostí přibližnýoh/ opravV~:, V':'~.
Praktioky v grafickém způsobu vyrovnání stačí určit
přibližné hodnoty: poměrů qw,: q"" qtp" : qw, tj. po~
měry m~, : m~, m~" : m~ a jimi vynásobit původně
určené přibližné hod1loty oprav prvního a posledního
úhlu na ,nomogramu n. .

Z bodu O vynášíme postupně polygon délkovýoh
oprav, V..rovn:oběžně se směry polygonovýcl:l

, i.Hl
stran a z těžiště. T polygon zápotp.ě vzatých oprav,
které. 'odpovídají opravám směrníků V~~. (obr. lI).

, ~~
Opravy směrníků Vá.,i+1' které vynášíme kolmo ke
směru polygonovýoh stran, určíme na nomogramu II
pomooí stupnioe 8 (sR), V':':(V~), Vlil' VlI podle vztahu \

V" 8
V i I V S _ ai•i+1 i"+1 (3"'), a., = a r.· ,. -., Ul$,'.+1 ' •..•.•.1· '.,1.+1 (t~

Polygony Op~~v V",i+1a Va~,i+l vyn~šíme na
ná,ěrtu ve stejném tněřítku jako souřadnicp,vé odchylky

·Geodetický, a. kartografický: obzor
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Ul aU2.Sestrojhne průsečík Pspojnic OE a TFkonco·
vých bodů obou'polygonů oprav, určíme pomocí nomo-
gramu II konstanty ks> kw a na stejném nomogramu
odečteme konečné opravy Vs. a' 2V':'~ opět pomocí

" i+1 •
stupnic R(as), V"" VlI a V~' (Ve::) (obr. 10). Výsledné
opravy snadno vypoqteme např. pomocí logaritmic-
kénopravítka.

2"";"'- -,--1--"...-
I I

• _ -"'6 -----ov.- - ~~ - .---- ----

KonelSné opravy souřadnic (souřadnicových roz·
dílů) VlI, V", určíme grafioky stejným' způsobem jako
konečné opravy měřenfch délek a úhlů nebo vypočte.
ných směrníků, pomocí nomogramu II (obr. 10). vý·
sledné opravy jsou, součtem dvou dílčíoh oprav, viz
rovnice (29).' '. I

Konečné opravy měřenýoh délek a úhlů a opravy
souřadnic) vypočtené metodou neJmenších čtverců
a určované přibližnou grafickoanalytickou metodou,
se od sebe praktickyJiší jen :t;lepatrně.

\

!C, ,"" "';.. ;~... ......v::... .., ...• -,."' ·.-.. -,' :::: :::: ·, .•. .f,1I
.401' :=: J.' ~,' ·. .•. ...• ~: ·of,' ~.' :o"':...

1IlW.~5", Uf -'fQ,1OO111<

,.,..~"CMJ u.• ~'"
•••.••••• llI,Io- •••.
"'c.t.~2,1f'11'll

t .0.1'1,

r. .,"'"
r .0.1:
ff .'200
}." 1,01;
tw·',2-'

t ~ ·U.... .... -.. -.., ..... ~. -'
~.\ ~':-.,~.-. ..". ~:., 'H... .H .~:; .•. ... ...

'/00 ... ...

L,
•V příkladě na obl:. \11 je grafioky vyrovnán mírně
zalomený oboustranně orientovaný pořad se šesti poly.
gonovými stranami. Porovnáním oprav, vypočtených
přesným a přibližným způsobem vyrovnání zjistíme,' že
rozdíly oprav úhlú.a směrníků nepřesáhnou ± 0,4" '
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- a opravy délek jsou shodné. Větší'rozdíly vyrovnanýoh
veličin. oběma m~todami vzniknou zpravidla u tako:
vých typů zalomeJ}.ých pořadů, kdy těžiště T pořadu
je daleko od spojnice připojovacích 'b0dů. Rozdělení
souřadnicový~h odchylek ná. o'pravy, měřených délek
a úhlů, určených přibližným grafickým způsobem,
odpovídá s dostačující, přesností metodě nejmenších
čtverců i u silně z&lomertých pořadů. Nejlépe se shodují
opravy u pořadů.g větším počtem pólygonových stran
a úpořadů, jejichž těžiště je v blíZkostispojnioepřipo,.
jovacích bodů.

Zkušební určení oprav u různých tvarů pořadů
prokázal!}, že přibližná grafickottnalytická metoda vy-
rovnání prakticky nahrazuje početní vyrovnání meto-
dounejmenších čtverců.

Popis grafickoanálytiéké metody vyro'vnání obou"
stranně orientovaného pořadu je provázen matematÍc.
kým odvozováním různých vzorc-Q.a vysvětlováním
principu metody; proto je ,dále :Uveden ještě stručný
přehled postupu. vyrovnání.

Přehled postupu vyrovnártí/přibližnou
gra'~ickc\analytickou me,todou

A. Výpoctyna počítacím stroji:

L Výpočet úhlové odchylky U:\ opr~va m~řených
úJ:).lůo 'první dílčí o"pravy 1V~~ a výpočet přibližných
směrník;ů .polygonorych stran. .
'2. výpočet.přibližných souřadnic polygonovýchbodů
,(s kontrolou) a těžiště ,polygonovéhopořadu.

, B. :GrafÍcké výp'OOty' a konstrukce:

3. zhotovenrnáčrtu polygonového pořadu Ua mili-
metrovém pap,íře, vynesení těžiště a souřadnicových
odchylek Ul> U2• . " ,

4. Konstrukce vyrovnávací osy pomocí nomogramu I
a II.
5. Určení přibližného měřítka vyrovnání pomocí no-
mogramu I a ptibližriých oprav měřenýoh délek Vs, .

• ~~+1
pomocí nomogramu II.
6. Zjištění přibližného měřítka vyrovnání R z nomo-
gramu I a přibližných oprav měřených úhlů V':'~
z nomogramu II. Výpočet oprav směrníků V~~, .

. . 't,~+l

7. Vynesení polygonu přibližných oprav Vs. mě·
'. . i.Hl

řenýoh déleka přibližných oprav Va. . (vyplývají-
" . \ " t,"+1
cích z oprav směrníJ{ů V~.', ) ; konstrukce průse-

" \,".+1
číků P.
8. Určení konečných oprav, vs, , a 2V:"\ (Zpravidla'

••.•+1 ' •
tento bod může být vynechán.)
9. Určení konečných oprav souřadnicových rozdílů.

Odvozená přibližná grafickoanalyticj[á metoda vyrov-
nání" odpovídá vyrovnání oboustran.ně orientovaného
pořadu metodou nejmenších čtverců. Na základě odvo~
zení směrníku vyrovnávlllQÍ,qsy pro přímý pořad se
stejně dlouhými stranami se pomocí !10mograml1-kon- ,
struuje v náčrtu polygonového poř~du vyrovnávací'

Nevosádl z.: l'FtbližÍ1.á grafíc.koanalytická metoda
vyrovnání obolJ.srrcinněorientovan!íchpolygonov!ích

pořadů metodou nelrnjm~ích čtvercli,

osa i pro nepřímé pořady. Předběžné a konečné opravy
se odečítají na speciálním nomogramu. Výhódy při~
bHžné grafickoanalytické metody je možno vyj~dřit
takto:
a) rozděluje vyrovnání pořadu na dvě ucelené části

analytickou (výpočet přibližných souřadnic) a gra~
nckou (konstrukce vyrovnávací osy 'a urč,ení oprav),
b) odpadá výp6če~ koeficie~tů normálních rovnic

a jejich řešení, ,
c) poskytuje prakticky stejné výsledl;l:yjako přesná

metoda vyrovnání (methodou nejmenších čtverců),
d) je rychlejší a jednodušší než početní vyrovnání,
e) je vhodná přl',devším pro vyrovnání menšího

počtu polygonových pořadu, .
f) jepoužitefuá pro l'ůzné tvary oboustranně ;riento-

váných pořadů.

Přibližná grafickoanalytícká metoda' vyrovnání
oboustranně orientovaného polygonQvého pořadu má
význam nejen pro přesnou polygonometrii, ale také
pro vyrovnání všech pořadů, vyžadujících větší přes-
nost. Přesnější metody vyrovnání je třeba používat 'pro
hlavní pořady v polygon9vé síti, sloužící pro přesnější
mapovací práce a pro některé pořady ve speciální
geodézii, v důlním měřictv\í atd.

Lektoroval: prof. in!. dr. Josef Béihm, DrSc., FS ČVUT,
Praha'
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Výběr sidel a jeho prob1émy
528.45:711

Ini. Alel Halek
Kartografický a reproduklni ústav, Praha

I

Z uvedeného je patrné, že kartografická generali.
sace je proces sám o sobě značně, obtížný, předpokláda-

Při zpracování Odvozených map i stává se kartogra- jícf znalost velk&o počtu informad o zobrazovaném
fická generalisaee nejdůležitější prací sestavitele. Kar- území a v dosavadních podmínkách i tecltnickou zruč-
tografická generalisace _ jako proces zevšeobecnění nost pracovníka'. Ze samé podstaty generalisace vy-
daných prvků/skutečnosti ajejiéh vzájemných vztahů, plývá možnost inditriduálního přístupu a subjektivního
. vyjadřující zobrazení skutečnosti v jejícfuhÍavních pojetí. .Odstranění této nežádoucí možnosti, případně
rysech a zvl,áštpostech _ spočívá v několika smerech její maximální potlačení, je cílem řady studií a metod,
činnosti. Specifikujeme-li bliže jednotlivé směry čili poskytujících více či méně dobrá kritéria pro správné
složky generalisace, jde nám hlavně oto, abychom celý prováqění generalisace. Jednotlivé složky generalisace
mnohotvárný proces obsáhli v plné šíři. Jednotlivé .jsou 1;eoreticky propracovány na odlišné I1rovni, při-
složky gsmeralisace, jak budou dále popsány, projevují čemž některé jsou podloženy i grafickými ukázkami
se v procesugeneralisace s&mostatně a jednotlivě (a to (např. generalisace tvarová). Výběr prvků a s ním
různým stupněm- vahou); avšak též.-ve vzájemné i kvantitativní a kvalitativní stránky generalisace,
závislosti a po~{ně1fosti. Je tedy tř,eba chápat všech. které výběr přímo podmiňují, narážejí na mnohem
ny složky jako rovnocenné a stejně důležité, chápat je v.ětŠípřekážky, Jednak proto, že je obtížné stanovit
Y jejich dialektické jednotě. obecně platná kritéria pro výběr prvků a za druhé, že

Kartografic~ou general~ci tedy můžeme rozložit se liší i názory na způsob výběru. Správně prove~ný
na následující složky:' ,výběr jednotlivých prvků mapy má vyjádřit co nejdo-

konaleji charakteristiky zobrazovaných skutečností
a) Generalisaoe geometr~cká - tvarová - se,proje- a vzájemné vztahy, které mezi nimi existují ve skuteč-

vuje ve zjednodušení tvarů a obrysů jednotliyých nosti. Z řady těchto jevů a vztahů je nutné zachovat
prvků mapového obsahu (např. tvarová gerÍeralisace v-mapě nezkreslené především ty nejpodstatnějšJ a
průběhu vodních toků, tvarů vrstevnic, obrysu budov nejcharakterističtější.
nebo sídel apod.). "

Jak již bylo řečeno, každá generalisace - její stu.
b) Generalisace kvantitativní se projevuje jako ze- peň- je závislý na účelu, měřítku a obsahu mapy a na

všeo~ecnění kvantitativních charakteristik zobrazo- zeměpisné charakteristice zoJ>razovaného území. Nelze
vaných skutečností. Jde zejména o stanovení množství tedy zcela obecně ,všechny ~ávislo!3tiuplatnit v jedné
jednotlivých mapových prvků, které má být zobraze- mapě a dosáhnout tak její úplné shody se skutečností.
no při zachování podstatných, významných .a typic. Vliv měřítka se v generalisaci projevuje nejnázorněji
kých charakteristik danéhq prvku a jeho' vztahu a jeho význ~m apůsbbení na jednótlivé sJ.ožkYgenera-
k jiným prvkům mapy (např. kvantitativní normy). lisace je zř~jmý. Účel mapy a obsahová tématik~
Dále je to slučování různých skutečností různé kvan- ovlivňují jednotlivé složky generalisace v tom smyslu,
/ tity do stupňů nebo skupin (např. velikostní stupniee že stanoví priorit\! jedněch prvků mapového obsahu
sídel apod.). • před druhými, a tím i stupeň jejich generalisace.

c) Generaíisace kvalitq,tivni, která zevšeo,becňuje Geografická charakteristika zobrazovaného území po-
kvalitativní c,harakteristiky zobrazovaných jevu. Zde dává přehled o rozložení určitých předmětů a jevů a
jde o slučování různÝj:lhskutečností o rllzných kvali- vyjadřuje tak i jejich stupeň důležitosti, který je pak
tách do stupň~ ,nebo skupin podle převládajícího spo- v()dltkem pro správně prováděhOU generalis,ci. ,Pro
lečného charakteru kv'ality, jímž obyčéjně bývápojmo- stanovení stupně generalisace se v red&kČllíchplánech
vě vyšší stupeň (např. sloučení odlišných d:r:uhů,lesa zdůrazňuje zobrazenípoq.statných a významných
v jegínýkvalitativní prvek les apod.). Dále je to sníže· jevů. Pojem "významu" je však znáčně relativní.
ní počtu - omezení -'- kvalitativnícb. znaků (např. Míru významnos~iřady jevů bJlChom si mohli před-
omezení roolišovánísprávního významu sídel apod.) stavit jako grafické vyjádřepf funkční závislosti "vý.
a při 'výběru mapových prvků se pak uplatní kvalita- znamu" a plochy území s klesající tendencí významu
tivní charakter prvku (např. význam sídla apod.). při vzrůstající ploše zobrazovaného území. Jde tedy

též o to stariovit správně míru významnosti pro určitou
d) Výběr zobrazovaných skutečnos.tí. Zde se rozho- mapu s určitým účelem. I

duje o tom/které skutečnosti - vždy jednoho určitého '
prvku mapy' - budou ,zobrazeny a v jakém rozsahu Podívejme se nyní poněkud bliže na otázky a
(např. která sídla hudou zobrazena a' podle jakých !problémy spojené s generalisací sídel. Na určitém
krit'..ií ap d) zobra.zovaném území existuJ'e ve skutečnosti J'isty'e.. o .. ,

počet sídel. Tato sídla se vzájemně liší řadou znaků,
e) Kartografická abstrakce,;pod níž rozumíme pře- kterémUžeme přibliŽně, ro~ožit do' dvou skupin podle

chod od jednotlivýchkontrétních" objeJltů k abstrak- jejich 'charakteru. Do jedné' skupiny zařadíme znaky
cím (n~př. od budov.k sídlům apod.). vnějšíhochara,kteru sídla, tj. polohu (vyjádřenou jak

Uplatnění těchto složek v procesu kartografické- zeměpisnými souřadnicemi a nadmořskou výškou,
generalisace, tzn. rozsah a způsob jéjich vlivu, je pod- tak i vzhledem k okolnímu zeměpisnéIll"uprostředí a .
mfuěno účelem mapy, měřítkem, jejíp:t obsa!lema vztahem vůči komunikacím), rozlohu (určenou hranicí
zeměpisnou charakteristikou zobrazovaného území; nejlližšf 'jednotky správní působnosti - např. obce

\
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nebo vnějšLobv()dovou čarou zastavěné plochy sídla
a vyjádřenou v'plošných jednotkách}, tvar (charakte-
rizovaný délkovými rozměry v několika stálých smě-
rech a průběhem a složitostí obvodové čáry nebo ve
vztahu k okolnímu topografickému prostředí). Pod
pojmem znaky vnitřního charakteru sídla rozumíme
počet obyvatel; charakter zástavby sídla (bráno přede-
vším z hlediska 'stavebního, počet/domů, průmyslová
zástavba, obytná zástavba ř~dová nebo vilová apod.),
komunikační v.ýznam (tj. přědevším napojení na sil-
niční a, železniční síť, doprava po vodě a letecké
spojení), hospodářský, politicko-správní, historický
a kulhirní, .rekreační a lázeňský význam, poštovní
a telekomunikační spojení. Většinu těchto znaků lze
zob,razit na. podrobných mapách ve velkém měřítku,
ato buď příírlo. půdorysnou ~resbou nebo mapovo~;
značkou, případně doplňujícím popisem (sídlo MNV,
pošta, počet domů apod.) ..Se vzrůstajícím zmenšeními
se stává zobrazBní všech znaků obtížnější, dochází
k jejich slučování, a redukCi. Při určité h~anici pak
dochází k tomu, že již nelze zobrazit ani všechna sídla
a s dalším zmenšováním měřítka počet těchto nezo-
bt;alených sídel vzrůstá. V těchto případech se pak
,stává výběr sídel podstatnou částígeneralisace, tj.
činností, při níž'omezeným počtem sídel máme správně
zobrazit celkový charak~rskutečnosti (viz mapa 1).
Jak již bylo řečeno, se zmenšením měřjtka dochází

při zobrazení sídla k zevšeobec:p.ěníjeho různých znaků
a k vypuštění znaků podružných a nepodstatných.
Geometrická géneralisace se uplatňuje v plném rozsahu
u ZI1aků vn'ějšího charakteru. 'Sídla. Zobrazení sídla
obrysem nebo mapovou z'načkou je závislé jednak na
rozl()ze sídla, jednak na,měřítku mapy. Stanovení vy-
jadřovacího způsobu a rozměrů mapových značek by
nemělo být ponecháno náhodné úvaze, nýbrž by mělo
vyplynoll~ z :rozboru skutečnosti. Předčasným po-
užitím mapové značky - krqužku, případně jeho ne-
vhodnou velikostí, zkies)ujeme plošné zobrazení sku-
tečnosti. Absolutně se tomuto zkreslení nelzevyhnout;
je však možné ho relativně udržet v minimálním roz-
sahu. Kvalitativní a kvantitativní slo~y genera,lisace
a výběr se uplatňují především u znaků vnitřního cha-
rakterU, sídlá. Tak např. nelze zobrazit absolutní počet
obyvatel v sídle (dále jen velikost sídla) a proto slu-
čujeme sídla s vzáje'mriě blízkým počtem obyvatel do
skupin. V tomto kroku se uplatňuje generalisace kvan- .
titativní charakteristiky. Celkový s6ubor sídel tak roz-
.dělíme do určitéhQpoctu velikostních akupih; se vzrůs-
tající generalisací klesá počet skupin a případně se zvěť·
šuje jejich rozsah. Vhodná volba, jak počtu a rozs~hu
skupin, tak i jejich hranilumožní přirozeriější a věro-
hodnější zachycení struktury sídel pokud jde O jejich'
velikost (počet obyvatel). Toho v~k je možno do-
sáhnout jen statistickým rozborem velikostí sídel
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v zobrazovaném území a zhodnocením vhodnosti sta-
tisticky určených ~tupňů z hlediska kvalitativních cha-
rakteristik sídel.' Příslušnost sídel do jednotlivých
velikostních skupin je pak třeba brát z hlediska výbě-
ru jako znak kvalitativní. Z tohoto kroku též vyplývá,
že všechna ~ídla zařazená do určité velikostní skupiny
/j~ třeba zobrazovat jednfm způsobem (a tdi vpřípa-
, dech, kdy vzhledem k větší rozloze sídla by bylo možné
zobrazení půdorysem, kdy ale pro tuto skupinu je
zvolena mapová značka). Znaky vnitřního charakteru
sídla nám nrč"\ljí jeho kvalitativní charakte~ a jsou
podkladem jak pro stanovení stupněkvalitativnf gene-
ralisace tak i pro její kvantitativní stránku a zejména
pak pro výběr sídel.

2. Normy výběru sídel

Stanovením velikostních skupin a zna.čkového klíče pro
zobrazení sídel :t;náme vytvořeny prvnf př'edpoklady
k ď,alšífázi generalisace,a to její složky kvantitativní.
V následujících 'částech pojedná.nf se zaměříme nej-
prve na způsob zjištění a stanovení celkoveho počtu
sídel, která je možno v mapě zobrazit. Dále uvedeme

I dvapostlJPy,kterými se celkový počet sídel rozdělí po
zobrazovaném území a srovnáme dosažené výsledky.
/ Pro další postup, bude nejvýhodnější přejít z obecné
roviny výkladu .Ila konkrétní příklad T na zpracování
mapy určitého typu a měřítka. Použijme tedy jako
příkladu politicko-administrativnf mapy ČSSR
1 : 750000 (vydané! v roce 1960 ÚSGK v souboru
Poznávám? svět). Dále popsanáiúvaha a i ní vyplýva-
jící postup byl vypracován autor,em a aplikován při
tvorbě uvedené mapy. Vycházel.-z dosavadních metod
vý~ěI'l). publikbvaných sovětskými autory, které po-
třebnýmzpůsobem upravuje.

Poněvadž jde o zpracování poHticko-administra-
tivnf mapy, byla za jednotku výběru '- sídlo - po-
važována obec. V našich podmfnkáchto znamená, že
pod tento pojem zahrnujeme do obce (a to jak situačně
tak i počtem obyvatel) i osady a samoty administra-
tivně do obce spadající. Z hlediska zeměpisné skuteč-
nosti 'je to jisté zkreslení, které si však pro tento druh
mapy můžeme dovolit. Mimoto ve valné většině přípa-
dů, v nichž je obec tvořena z několika 'osad, neovlivňují
tyto osady nijak podstatně velÍkost obce vzhledem ke
kartografickému znázornění na této mapě. Ještě je
třeba poznamenat, že celá přfprava pro sestavení
sídel vycházela z administrativního dělení platného
v roce 1955, počty obyvatel pak z výsleliků sčítání'
k 1. 3. 1950. Při vla,stním sestavovápí sídel se přihlíželo
ke změnám V počtu obyvatel u o~c! nad 10 000 oby.\ .
vatel. '
. Rozdělílne nyní sídla do devíti velikostních sku-
'pi~ a pro každou skupinu staIlovíme způsob zobrazení
(obrys -plánek, mapová značka - kroužek) a druh
a,velikost popisu (tab. 1, sl. 1,2, 3,7). Plochu (v mm2),

kterou zaujme na mapě znapka, zjistíme snadným vý-
počtem, protože jde o zllačký kruhové. Uvažujme
,tedy pro 3:--;-9. swpeňvnější průměr značky di

. d2
. a plochazi -' n

4
i . Pro .první a druhý stupeň, které

bud9U ~yjádřeny pl~nkem, zjistíme plochu přepočte-
mm skutečných rozměrů,sídla do měřítka mápy (tAb.
~l, sl. f). Urpení střední plochy :t;lázvusídla, tj. plochy
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omezené vnějším obrysem názvu (v mm2), můžeme
.. t't odl 'hO , ViŠib . k'ZJISIp' e vzta u ni = m2 - pro pOpiS vel y-

. , ", ViŠi(b + 1) , . 1'"ml plsmeny a ni =-~----,_. pro pOpISma ymI pIS-
m2

meny, kde Vi = výška daného písma v mm, Ši= střed"
ní šířka písmene daného písma v mm, b = střední
počet písmen v názvu, m = koeficient zmenšení při
reprodukci originálu do tiskového měřítka. Podle
značkového klíče určíme tedy veličiny Vi a Šil podle
technologie zpracování originálu koeficient m. Střednf
počet písmen v názvu b se stanoví průměrem z dosta-
tečného počtu názvů D. Počet názvů D lze určit

\ t2 2
statisticky metodou výbčru podle vztah';! D = ;2 .
, Rozsah vj,běru stanovíme za předpokladu, že střední
hodnotu základního souboru určíme s pravděpodob-
ností p = 0,99 (jí odpovídá normovaná proměnná
t = 2,58), s-přesností 0,4písmene (LI = 0,4) při směro-
datné odchylce 4 písmen (o = 4). Tedy D = (6,66 X
X 16) : Q,16 = 666. Výpočtem z 666 ná~vlt v různých
částech území byl :pro,ČSSR stanoven střední počet
písmen b = 7,84.
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Značka Typ písma Plocha Plocha Plocha Počet
-- značky názvu značky Bidel

a názvu
i Sidla 8 počtem obyvatel di zi ni Pi = zi + ni Ti

mm' mm' mm'
/

\
--o ---

I 2 3 4 5 '6 7

1 500 000 a výše plánek llS V 175,00 43,S2 21S,S2 1
2 250000 -499999 plánek 117 V 103,00 22,85 125,85 1
3 100000 -249999 ~o 2,4 116.V 4,52 96,90 101,42 3
4 50000 - 99999 ' 1,9 10280V 2,84 27,00 29,84 6
5, 25000 - 49999 1,5 109a V 1,77 24,43 26,20 13
6 10000 - 24999 1,4 Hf2a m 1,54 14,53 16,07 69
7 5000 - 9999 1,2 102 ID 1,13 9,28 10,41 138
S \ 2000 - 4999 1,2 109 m 1,13 8,71 , 9,84 59.6
9 méně než" 2 000 0,9 268 m 0,64 7,32 7,96 13406

14233

-
980 1000- 1999 \ 0,9 26S m 0,64 7,32 7,96 1322
9b 500- 999 . 0,9 268 0,64 7,32 i 7,96 2808ID
9c méně než 5QO 0,9 26S m '0,64 7,32 7,96 9276

I I J I I 14233
\

.
Pozn.: Čísla typů ze vzorníku KRÚ; V = velká písmena, m= malá písmena.
Pro kartografické účely nahražena obec Vysoké Tatry patřící do 6. skupiny čtyřmi sídly skupiny 9.
(2 x 980,2 X 9b).

hodnoty sl. 7' a 12, dostáváme celkový koeficient
výběru

který nám říká, že v mapě bude zobrazeno 22,43 %
všech sídel. Obecně lze tento postup vyjádřit rovnicí

9 •

Pp ~ P' :.... IllXiPi =''''lPl + "'2P2 + "'aPa+ "'4P4 +
i=l

I + "'5P5 +-/X8P'; + <X7P"+ <xgPg + ~9P9'
kde <Xipředstavují koeficienty výběru v jednotlivých

~skupinách. Je zcela pochopitelné, že tyto 'koeficienty
pro i ='1-8 budou ~06y I, poněvadž v první řadě
bndeme zobrazovat sídla s větší důležitostí, tj. i s vět-
ším počtem obyvatel; Koeficient výběru pro devátý
stupeň určíme ze vztahu <XII= (P' - Pl - P2 - Pa-
-P4-P5-'-P8-P7-'-Pg): P9'=Q,I765, tzn. žel
z celkového počtu sídel v:devátém stupni bude zobra.
zeno 17,65 %. Tím !lláme tedy stanoven celkový počet
sídel jako výsledek středního zatížení mapy.

Podívejme se ještě jakým: ~působem se na zatížení
mapy podítejí značky a p~pis. Ve sl. 13 a 14 tab. I
máme dílčí hodnoty v jednotlivých skupinách a cel·
kové součty. Plocha připadajíéí na názvy představuje
90,2 % celkové plochy značek a názvů. V podstatě
jsou to tedy názvy, které zdaleka největší. vahou

ovlivňují možnost zobrazení co nej",ětšiho počtu sidel
- tedy podrobnost mapy. Z toho plyne, že výběru
druhů písma a jeho velikostí je třeba věnovat maxi·
mální péči. Každé zmenšení velikosti 'písma, a tol
obzvláště u poslední skupiny, která představuje
v našem případě ta~ka 75 % všech zobrazených
sídel, umožní většíppdrobnost mapy - bohatší obsah
při zachování stejného -grafic:kého zatížení. Je ne·
sporné, že výška písma ovlivňuj~ plochu názvů' pod-
statně méně než délka názvu. Je proto nutné z hlediska
úspornol!lti volit písma užší, čímž' se při konstantním
počtu písmen. zkrátí délka názvu a při tom vybírat
písma vzdušná a lehká. Rozbor t~chto otáze.\l:.však
přesahuje rámec pojednání.

Pro zlepšení představy o rozložení sídel rozdělme
devátoti skupinu na tři podskupiny - 9a, 9b, 9c.
Obdobným způsobem vyčíslíme hodnoty a zjišťujeme,
že celkově lz,e zobrazit všechna sídla ve stupni 9a
(<X9a= 1,0), 've stupni 9b pak jenom 37,18 % sídel
(<X9b= 0,3718) a sí<!Ia ve skupině 9c nebudou do
mapy za1r.reslena(<X9c= O). Aplikace tohoto ryze počet.
ního způsobu by ovšem předpokládala homogennost
zobrazovaného prostředí, tzll. stejnoměrné rozlo~ení
sídel ve všech skupinách po celém ú:;o;emí.Toto ve
skute~nosti není,nikdy splněno, jak uvidíme v dalším
rozboru (viz též mapu 4). Dále by se přecenil význam
pouze jednoho charakťeristic~é~o znaku sídel, tj.
počtu obyvatel, zatímco ostatní znaky by byly potla-
čeny. Z ,toho vyplývá závěr, že tímto počtářským
způsobem lze postupovat jen do určité hranice, Přesto
však nám tento dílčí rozbor devátého, tj, nejpočetněji
zastoupeného stupně naznačuje jist6 možnosti pro
výběr, konkrétních sídel.
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i

KOGfic.výběruPi •• Pti
Plocha Počet sidel Plocha Plocha

i po výběru po výběru značek názvú,

kumulativně P~ Ri Zi = ziRi
\.

mm' "'i • Ni = niRi
=' - i __ mm' mm' mm'- " ..

8 9 10 11 12 13 U

218,82 I 218,82 1,0000 218,82 I 175,00 43,82
125,85 . 344,67 1,0000 ·125,85 I 103,00 22,85.
304,26 648,93 1,0000 304,26 '. } 13,57 290;69 i

179,01 827,94 1,0000 179,01 17,01 162,00
340,63 I 1 168,51 1,0000 340,68 13 22,97 . 317,66

1 109,10

I
2277,67 1,0000 1109,10 19 106,19 1 002,91

1436,86 3714,53 1,0000 1436,86 38 156,08 1280,78
5864,04

I
9578,57 1,0000 5864,04 596 674,08 5189,96

106711,76 116290,33 0,1765 ,18833,34 2366 1004,77 17328,57

116290,33 0,2243 28411,91 3193 2772,67 , 25639,24
, t -

"I:
i 9,8% 90,2 %

i

10 5~3,12 -1 10 523,12 132220101,69 1;0000
223 1,68 42453,37 0,3718 8310,12 1044
73836,96 '116290,33 0,0000 /- -

o· ,-

'116290,33 I I ., 0,2243 I 28411,91 I, 3193

3. Výběr pomoci celko~'ého koeficientu a,

Známe tedy celkovy počet sídel, který můžeme v mapě
zobraziy' Nyní 'půjde o to, jakým způsobem tento
celkovy počet rozdělíme po celém, území. Vzhledem
k tomu, že řadu nutných údajů, znichž budeme vy-
chá~et, lze pon1ěrně snadno, zjišťovat v "hranicích
správních celků, byl za základní plošnou' jednotku
stanoven okres, a· tedy celkový počet, sídel rozdělbne
podle určitéh:o klíče do jednotlivých okresů. Zde však
je třeba si uvědomitdve skutečnosti: a) údaje, jimiž
budeme okres charakterizovat' platí pro okres jako
celek - _užíváme tedy středních hodnot; skutečné
poměry v rámci okresu se od této střední hodnoty
budou lišit; b) vzhledem k rozdílné velikosti okresů
,budou mít údaje a jeji~h hodnoty různé váhy.· Vliv
obou skutečností však neoudeme v dalším postupu
UVažovat. i

/.
HUSTOTA'SIOEl

.h.počet sídelrlO 100 km'

V každém-okrese můžeme určit hustotu všech sídel
na jednotku, ploéhy - nejvýhodněji na 100 km2

~ = .,!k,
Pk

kde h = hustota sídel, r = počet sídel, P = plocha
okresu v 100 km2, k = pořadové číslo okresu.· Z pro·
počtu všech případů vidíme, že hustota sídel se v jed-
,notlivých okresech zn.ačně liší; variační rozpětí je
kmin= 2,1, hmax= 28;5 sídla na 100 km2• Zobrazeníl7l
hustoty sídel v mll-pě 2 dostáváme představu o geo-
grafickém rozložení po území republiky, a tím i první'
náznak pro generalisaci. V mapě 3 pak můžeme sledo-
vat složení sídel V okresu pokud jde o jejich velikost.
Pro každý okres byl vypočten poměr počtu sídel
s méně než 2000 obyvateli ke všem sídlům a vyjádřen
v procentech. Takřka: v,polovině okresů představují
sídla s počtem obyvatel pod 2000 více než 96 % všech

PROCENTO SíOEl
! s méně neŽ 2000 obyVateli

,
tJ ..,..."",,', .v,'
••• .et~Q ,. 1lI.DtU 111.I tU •. o IU II-'
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sídel v okresu, a tedy tato skupina je rozhodující pro
generalisaci.

Jak bylo řečeno v úvodu, má správně provedená
generalisace postihnout co nejdokonaleji vzájemrié
vztahy, které mezi zobrazQvanýmiprvky,existují ve
skutečnosti. Hustota sídel nám ukazuje odlišnost
okresů, a tedy i jejich vzájemné vztahy. Je-li např.
v 13. okresu hv.= 20 a ve 14. okresu hu = 10, měl by
být v mapě při zobrazení vztah mezi těmito okresy
zachován tzn. dodržen pomět j'ejich hustot hl3 : hl4 =
= 20 : 10. Tedy, zobrazíme-li ve 14. okresu 6 sídel,
pak ve 13. okresu je třeba zobrazit 12 sídel. Požadavek
zachování proporcionality je jistě správný, avšak není
jediný. Jeho splnění lze provést jednoduchou počtář-
skou cestou; poměr hustot se totiž nezmění, vynáso-
bíme-li počty sídel ve všech okresech jediným koefici-
entem. V našem případě by to byl celkový koeficient
výběru tX = 0,2243, který jsme obdrželi při standvení ,
středního zatížení mapy. Provedeme tedy redukci
pro všechny okresy a stanovíme tak, počty sídel,
která budou zobrazena.' Podívejme .se' však ještě na

'ma,pu 4, kde jsou znázorněny plochou kruhu počty
obcí v jednotlivých krajích avýsečemi jsou označený
podíly skupin 1-8, 9a, 9b, 9c (plocha kruhu pro
ČSSR, české a slov. kraje je v jiném měřítku než pro
kraje). Hodnoty 'skupin představují krajské charak-
teristiky; jednotlivé okresy se od nich více či méně
budou lišit. Přesto mapa 4 dává představu o vnitřním
složení sídel ve skupinách v' rámci kraje a ukazuje
předem na obtíže, které vzniknou při dodržení vza-
jemného poměru hustot sídel (viz též horní polovinu
mapy 1). I když velikost síc:Haje jenom jedním ze
znaků 'vnitřního charakteru sídla a výběr nelze pro-
vádět jen podle tohoto jediného znaku, můžeme v této
přibližné úvaze velikost sídla chápat jako souhrn všech
vnitřních znaků. Představíme-li si tedy pod tímto
zorným úhlem na mapě 4 výseč "odpovídající celko-
vému koeficientu v:ýběru !x, tj. zhruba čtvrtině plochy
kruhů, můžeme podle krajú sledovat, které velikostní
skupiny zobrazíme úplně, které jen částečně a které
již vůbec ne. Tato skutečnost, ,že v některých krajích
můžeme zobrazit všechna sídla nad 500 obyvatel
a ještě část sídel menších a v jiných krajích nezachy-
tíme úplně ani sídla nad 1000 obyvatel, působí při
výběru obtíže' v tom smyslu, že v některých kr~jích
budou zobrazena méně důležita sídla, zatímco v jiných
krajích sídla větší důležitosti zobrazena nebudou.

Strukturu sídel v okresu můžeme 'posoudit podle
.střední velikosti sídla. Dělme počet obyvatel v okresu
počtem sídel; výsledkem je průměrný počet obyvatel
v sídle - jeho střední velikost. Zhotovíme-li graf,
v němž osa Y bude představovat lidnatost (počet
obyvatel na plošnou jednotku) a osa X hustotu sídel
(počet sídel na plošno-q.jednotku), pak střední velikost
sídla v okresu j~ dána tangentou úhlu mezi ~u X
. a spojnicí bodu (okresu ,o daných souřadnicích x, y)
s počátkem

y
tgw = -- .

x
Opíšeme-li nad osami kružnici o vhodném poloměru
se středem v počátku, můžeme na ni snadno nanést
měřítko udávající střední velikost sídla. Zobrazením
v mapě 5 získáváme přehled o geografickém rdzložení.
Tento ukazatel podává informaci o složení sídel
v okresu a srovnáním s mapkou hustoty sídel můžeme
najít' oblasti s velkou hustotou malých sídel, malou
hustotou větších sídel apod. Střední velikost sídla,
určená jako aritmetický průměr, neukazuje typickou
velikost sídla. V našióh podmínkách má typické sídlo
170 obyvatel a v rozsahu 70-400 obyvatel v sídle
leží cca 53 % všech sídel. Pro naši úvahu lze hodnot
aritmetického průměru užívat. Má totiž výhodu rych-
lého a snadného výpočtu a pro řádové srovnání veli-
kosti sídel v určitých oblastech, které je nutné pro
zjištění, zda soubor sídel daný statistickým materiálem
má předpokládané vlastnosti, je postačující.

ST~EONI VELIKOST. SIOlA
střednl počet obyvatel y sídle, .

Mapa 5.
I

Při podrobnějším rozboru redukovaných počtů
sídel vidíme, že vzhledem k růz,norodému početnímu
zastoupení sídel v jednotlivých skupinách v okresech,
můžeme v některém okresu zobrazit uvedeným způso-
bem všechna sídla nad 500 obyvateI~ zatímco v jiném
okresu nezachytíme v plném rozsahu ani 8. skupinu,
tj. sídla s počtem opyvate12oo0-;-5000. Těchto případů
je v. českých krajích 34 (podle dřívějšího správního
rozd. např. Ústecký kraj 7, Brněnský 4, Gottwaldovský
5, Ostravský 15) a ve slovenských krajích 36 (Bratis-
lavský kraj 12, Nitriansky 16, Žilinský 8). Navíc pak
v: Ostravském kraji by vypadla 2 sídla s počtem'oby-
vd.tel 5000-10 000. Výběr pomocí celkového koefici-
entu tX také nepřihlíží k rozdílům mezi jednotlivými
sídly pokud jde o jejich velikost a v jistél\U smyslu
i o J'tjioh význam. Sídlo s 10 000 obyvateli klade na
úroveň sídla s 500 obyyateli. Z uvedeného rozboru
tedy vyplývá, že ve snazei,lódržet vzájemnou propor-
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cionalitu v J hustotě sídel, dopouštíme se značné
nivelisaceL zanedbáním rozdílů v jejich velikostech
a tím. i zkreslení skutečnosti. Je tedy třeba vzít
y úvahu do jaké mfry,je třeba proporcionalitu v husto-
tě sídel mezi okresy zachovat.

"
4. Výběr pomoci dílčího koeficientu tXo

Na základě předchozího řešení, které sice zachovává
proporcionalitu v hustotě všech sídel v okresech, ale
přináší nestejnoměrné zastoupení sídel jednotlivých
skupin v ,okresech, byly stanoveny pro naši mapu
následující zásady výběru sídel:
1. v mapě budou zobrazena všechna sídla v 1.-8.

skupině, tj. všechna sídla s počtem obyvatel nad
2000;

2. 'počet sídel deváté skupiny bude redukován koefici-
entém lX9= 0,1765, a to vždy v rozsahu okresu;

3. v počtu sídel stanovených pro zobrazení v okresu
podle bodu 2 zaměřit pozornost při sestavování
, obsahu mapy především na možnost maximálního
zobrazení sídel podskupiny 931,tj. s počtem obyva.
tel 1000-2000. ,

Na základě těchto zásad byly stanoveny počty sídel
v jednotlivých okresech a předepsány do přehledné
mapy správního rozdělení.

Celý soubor sídel byl tedy rozdělen na dvě části.
Skupiny 1---8 (sídla větší n~ž 2000 obyv~tel) budou
zobrazeny bez výběru a skupina 9 (sídla pod 2000
obyvatel) bude zastoupena .pouze 17,65 %. Tímto
zpltsobem je zajištěno, že . \ .
a). mapa obsáhne -JšechIlI'1sídla až do určité telikos~i,

a tedy v této části nezkreslíme skutečnost,
b) hranice, od níž začne výběr sídel seJZtotožňuje

s hranicí skupiny, což je tmačná přednost,
c) bude dodržen poměr hustot sídel s počtem obyvatel

pod 2000.

Negativní stránkou tohoto postupu je porUšení
poměru hustot všeoh sídel.

V~ádřeme procento uvedeným postupem zobraze-
ných sídel z/jejich celkového počtu opět podle okresů.
Tím /uvidíme, jak daleko bude porušen poměr hustot
všech sídel (při jeho dodržení by tOtiž v každém okresu
mělo být' zobrazeno 22,43 % sídel). Na mapě 6je
procenw zpbrazenych sídel znázorněno graficky. Vidí-
me, že variační rozpětí je poměrně velké; dolní hranice
{Jk min '= (R~ x.100 %) : rk = 16,1 %, horní hranice
{Jk~ = (Rk X 100 %) ': rk = 92,8 %. Zde je třeba
si uvědpmit jistou relativnost tohoto ukazatele pokud

/

jde o přesnost přijeho výpočtu. Vstupní hodnoty Rk
počet sídel' po výběru v okresu bylo třena při jejich
stanovení zaokrouhlovat na celá čísla. Výpočet pro-
cent je pak prováděn z této zaokrouhlené hodnoty.
pbčet sídel v okresu je případ od případu různě velký
rmln = 9, rma.x = 127. Znamená to tedy, že při rmln
představuje jedno sídlo 11,11 % a při rma.x pak 0,79 %
,všech sídelz ok~esu. Vyjde-li při redukci počtu sídel
např. Rk == 2,49 zobrazíme v mapě 2 sídla, při Rk =
= 2,51 zobrazíme 3 sídla. Při 14 sídlech v okresu bude
rozdíl mezi oběma případy 7,1'%. Přesnější představu
podá následující ~rovnání:

v 3,3 % okresů představuje 1 sídlo
'pod 1,00 % sídel z okresu

y 14,4 % okresů představuje 1 sídlo
. 1,25 % a méně sídel z okresu

v 28,2 % okresů představuje 1 sídlo
1,50 % a méně sídel z okresu

v 51,2 % okresů představuje 1 sídlo
. 2,00 % a méně sídel z okresu \

v 72,8 % okresů představuje 1 sídlo
3,00 % a m~ně sídel z okresu

v 94,4 % okresů představuje 1 sídlo
5,00 % a méně sídel z okresu.

Tedy přibližně v 73 % okresů zobrazených v mapě 6
je ptesnost výpočtu menší nebo rovna ±3 %, v 94) %
okresů nepřesáhne ±5 %' Pod tímto zorným úhlem
je třeba posuzovat mapu 6. Tímto je vysvětlena i hod-
nota dolní hranice {3k min = 113,7%, která by neměla
být menší než 17,65 %' Obdobnou úvahou lze přijít
k tomu, že při použití celkového koeficientu ,výběru
lX= 0,2243 by přesnost· výpočtu byla stejná. Přesto
nám mapa 6 ukazuje obl~sti, v nichž bude hustota
zobrazených sídel menší, stejná nebo větší proti
hustotě pti použití celkového koeficientu výběru.

Srovnáme-li výsledky na mapě 6 s požadavkem
dodržení poměru hustot všech sídel, vidíme, že zásady
pro zpracování naší mapy pOdhodnocují krajé (okre-
sy), v nichž počet sídel pod 2000 obyvatel představuje
více než 94;2 % a nadhodnocují kraje (okresy), v nichž
po~et sídel pod 2000 obyvatel představuje méně než
94,2 % všech sídel (viz též taq. 2). Z hlediska významu
sídel s :větším počtem obyvatel lze výběr" pomocí
dílčího koeficientu i jeho celkový výsledek považovat
za vhodnější řešení, než provedení mechanické redukce
celkovým koeficientem výběru. Mapa 1 'ukazuje dva
výřezy odlišných oblastí pok~djde o jejich hustotu
sídel a velikost. V horní poloviIíě jsou zobrazena všech-
na sídla (bez výběru), dolní polovina ukazuje tytéž
oblasti po výběru provedeném pomocí dílčího koefici-
entu. Oba výřezy jsou v měřítku 1 : 1 500 000. Zde je
nutno podotknout, že výběr konkrétních sídel s rMně
než 2000 obyvateli byl ponechán na úvaze sestaviteli
mapy, který v tomto smyslu nebyl ničím omezován.
Pokud jde o okresy spadající v mapě 6 do posled-

ního stupně, tj. s počtem zobrazených sídel n'ad 40 %
(případně i stupně předposledního), je možno řešit
toto již 'značné nadhodnocení celkové hustoty dvěma
způsoby: I

a) porušením podmínky o zachování poměru hustot
. sídel skupiny pod 2000 obyvatel, tzn. zmenšením

koeficientu výběrulX9'od jisté hranice najednou nebo
postupným· zrt;lenšováním při vzrůstajícím podílu
sídel nad 2000 obyvatel,
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Kraj 1 2 3
'"

5 6

Pražský 94,8 22,4 21,8 31,0 74,5 74;4
Českobudějovický 97,6 22,4 19,6 61,7 50,9 49,1
Plzeňský 97,5 22,4 19,6 57,0 54,6 53;0 .
Karlovarský 94,4 22,4 22,2 47,8 60,7 60,6
Ústecký 93,5 22,4 23,0 38,6 65,0 68,2
Liberecký 92,7 22,4 23,6 46,7 59,5 61,5
Hradecký ,

95;4 22,4 '21,4 52,2 57.,5 56,9
Pardubický ~7;O 22,4 20,1 62,4 50,0 48,6
Jihlavský 97,6 22,4 19,5 68,0 46,0 44,0
Brněnský 94,2 22,4 22,4 47,7 59,8 60,7
Olomoucký 95,9 22,4 21,0 58,4 52,7 51,9.
Gottwaldovský 88,5 22,4 27,0 50,5 54,0 58,3
Ostravský 83,8 22,4 30,8 29,3 69,4 75,8
Bratislavský 82,1 22,4 32;3 38,0 60,8 68,6
N~triansky 89,4 22,4 26,3 57,9 44,0 52,3
Bll-nskobystrický 94,6 22,4 22,1 66,0 45,9 45,7
Žilinský , 88,7 22,4 26,8 5'4,8 .48,3 54,8
Košický 93,8 22,4 23,6 61,4 49,8 50,0
Prešovský 98,4 22,4 18,9 82,6 34,8 31,9

ČSISR 94,2 22,4 22,4 48,8 57,9159,7- ~

S~ 1 - % obcí s méně než 2000 obyvateli
Sl. 2 - % obcí, které budou zobrazeny při lX = 0,2243
Sl. 3 - % obcí, které budou zobrazeny při lX. = '0,1765
81/4 -- % obyvatel žijících v obcích s ménll.inež

2000 obyvateli
Sl. 5 --' % obyvatel, které bude zobrazeno při lX =

= 0,2243
Sl. 6 - % obyvatel, které bude zobrazeno při

lX. = 0,1765

b) v krajním případě pak porušením podmínky
úpln~hozobJ;azeJ!,Í všech sídel nad 2000 obyvatel;
zde je ovšem nhtllo zvážit význam znaků vnitřního
charakteru tohá či onoho sídla,

Uvedené alternativy vycházejí 'vstříc kvalitativním
znakům sídel a tedy kvalitativní generalisaci. V pří-
padě a) lze předpokládat, že v pkresu s větším počtem'
sídel nad 2000 obyvatel sídla skupiny pod _2000oby-
vatel mají menší význam'než u okre.sů s malýmpdčtem
'sídel nad 2000 obyvatel a je možno pro ně použít
zmenšený koeficientv:ý'běru.Podle b) sídla nad 2000
obyvatel v blízkosti velkých sídel (kdy je můžeme
charakterizovat jen/jako sídla obytná) mohou mít
menší význam než stejně velká sídla ležící samostatně
a která vtakových případech se stávají již určitými
středisky. Pro podmínky v ČSSR přichází v úvahu
způsob a) téměř ve všech ,případech. Porovnejme ještě
mapu.5 - střední velikost sídla s mapou 6 - procento
zobrazených sídel. Již při .letmém srovnání vyniká
poměrně značná podoba obou mapek.. Potvrzuje se tím
předchozí tvrzení, že použití dílčího kqefiCientu výběru
daleko lépe vystihuj~ char~kterjstiku skutečnosti.

19a základě dpsava-dních výsledků ml\žeme shrnout:

I. přesným dodržením poměru hústot všech sídel
(oelkový koeficient výberu) zkreslujeme' skuteč-
nost: -'

a) v případech, kdy nelze zobrazit všechna. větší
sídla, -

b) chápáním sídla jako jednot.ky bez ohledu na jeho
význam;

2. ve snaze zobrazit úplně "všechna sídla nad 2000
obyvatel a dod:r:žet poměr hustot sídel pod 2000
obyvatel (dílčí koeficient výběru), zkreslujeme
poněkud více v některých případech (sice ojedině-

, lých) poměr hustot všech sídeL I

Nelze tedy vyhovět. všem předem stl:l,n9veným pod-
mínkám úplně; je proto třeba hledat řešení ne ve
formě exaktní (přesné), ale ve formě optimální (nej.
výhodnější). Avšak i toto řešení je třeba formulovat
mate,matic;lky..

Dosud jsme se zabývali rozdělením stanoveného počtu
sídel po celém území p~;uze z hlediska hustoty sídel.
. Oba uvedené postupy jsou na něm založeny. ,Vyjděme
opět ze základní plošné jednotky ~ okresu. Na této
ploše existuje urČitý počet sídel, který jsme vyjádřili
v jednotce ploéhy jako hustotu sídel h, a to všech
velikostních skupin nebo Jen některé. Okresy se od
sebe mohou lišit jak hustotou všech sídel, tak i různým
početním zastoupením. sídel v jednotlivých velikost-
ních skupinách. Vezměme nyní v úvahu počet oby-
vatel v okresu. Vyjádříme ho opět na jednotku
plochy, nejlépe na I km2 '.

Ok"lk = _.- ,
Pk

\kde l =lidnatost, 0,= poč8t obyvatel okresu, op =
= plocha okte(>u' v km2, k = pořadové číslo. okresu.
Okresy je tedy od sebe mohou lišit dalším ukazatelem
--lidnatostí - a různým počtem obyvatel v jednotli- '
vých velik,ostních skupinách sídel. Na mapě 7 vidíme
geografické rozložení lidnatosti. Mapa 8 pak ukazuje
procento obyvatelstva v sídlech pod 2000 obyvatel
podle okresů. Oběma uvedeným způsobům. pro stano-
vení počtu sídel v okresech lze vytýkat, že nepřihlí-
žejí k'hustotě obyvatelstva'.....::. lidnatosti. Podívejme
se tedy Jak obě řešení zobrazí počty obyvatel v mapě.

" I

HUSTOTA OBYVATEL (lidnCltost)
.I-počet ",byvotel na 1 km'

Nejprve je třeba říci, j~kým způsobem Ibudeme
zjišťovat redukovaný počet obyvatel v mapě. Při
výběru sídel postupujeme t~k, že nejdříve zobrazíme
sídla s velkým počtem obyvatel; při dalším doplňování
menšími sídly se hodnptí: význam znaků vnitřníh19
cha:r:akteru sídla a podle tohoto hodnocení je pak
sídlo zákresleno. nebo vypuštěno. Postupujme tedy

~při zjišťování zobrazeného počtu obyvatel stejno.u
cestou. Z předchozího postupu známe počty sidel
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I PROCENTO OBYVATEL
v sídleeh s méně než 2000 obyvateli

případ, který je v tab. 2 zachycen, se vyskytne v kraji
. Brněnském. V obou připadech zobrazí~ne stejné pro-
c~mtosídel, a přece procento obyvatelstva je při dílčím
koefioientu výběru větší. Rozdíl vzniká tím, že při
. prvním způsobu nebudou zobrazena v okresu Břeolav
některá sídla nad 2000 obyvatel, ale do oelkového počtu
v kraji jsou doplněna sídly pod 2000 obyvatel z jinýoh
okresů) a tedy i snižším počtem obyvatel než při způsobu
druhém (absolutní roMíl oca 9tisío obyvátel). Rozdíly
mezi oběma způsoby (+8,3 % až -2,9 %) lze charak-
terizovat jako nevelké s ohledem na rozdíly v zaohy.
oenípočtu obyvatel v krajích (34,S %-74,5 % při
celkovém' koeficientu a 31,9 0/0-75,8 % při dílčím
koeficientu). Z tohoto hlediska se tedy odlišnost obou
způsobů neprojeví, poněvadž oba zobrazují počet
obyvatelI značně zkresleně.

"v jednotlivých okreseoh, která máme zobrazit pn
použití celkového koefioientu výběru IX. V okresu tedy
nejdříve zobrazíme největší sídla a stanovený počet
doplníme sídly meÍ\šími. Praktioky to bude v našem·
případě znamenat, že·ve většině okresů budou zobra.
zena sídla nad 2000 obyvatel všeohna (kromě dříve
vyjmenovanýohpřípad.ů). Počet obyvatel ve skupi- Kdybyohom ohtěli dodržet vzáj~mnou .proporcio-
nách 1~8 známe. Jelikož dúsuď nevíme', která kon. nalitu lidnatosti mezi .okresy, bylo by třeba'redukovat
krétní sídla ze skupiny pod 2000 .obyvatel budou celkové počty obyvatel v okreseoh jediným koefioien-
zobrazena, stanovíme si tedy střední ,velikost s~dla tem. Hodnotu tohoto Koeoifientu však předem nezná-
v této -skupině jako počet o,byvatel skupiny dělený me. P.ři jejím výpočtu byohom museli vyoházet z oelko-
počtem sídel skupiny. Počet sídel, která mají být vého zatíženI mapy Značkami a popisept, tedy ze
v této skupině zobra7jena, známe. Redukovanypočet stanoveného počtu sídel (tab. 1, sl. 12). Počet obyvatel
obyvatél skupiny paltdostáváme vynásobením počtu veskupináoh 1-8 byohom převzali v plném rozsahu.
sídel určenýoh k zobrazení stře'llní velikostí sídla. Počet .obyvatel ve skupině 9 bychom získali tlak, že
K tomuto poč1luobyvatel připočítáme počet obyvatel byohom si určili střední velikost sídla deváté skupiny
v sídlech nad 2000 obyvatel a dostaneme oelkový jako oelostátní hodnotu a vynásobili ji pak počtem
redukovaný počet obyvatel, který bude zobrazen na redukovaných sídel. Sečtením obou částí a vydělením
mapě. Poměr redukovaného počtu k oelkovému počtu celko'tým počtem obyvatel obdržíme oelkový re·
obyvatel ozna9íme jako koefioient e. Vypočítáme tedydukční koefioient pro počet obyvatel; kterým byohom
hodnoty pro kraje, přičemž střední velikost sídla pod" redukovali počty obyvatel v okresech. Počet sídel
2000 oby,vatel budeme brát jako krajský průměr; v okresu by se pak stanovil postupným načítáním
počty zobrazenýoh sídel v kraji jako součet sídel počtu obyvatel do stanoveného limitu. K tomuto
určenýoh,k zoBrazení v rámoi oltresu,.V případeoh kdy postupu můžeme předem říoi, že značně zkreslí
p-ebyld možno v okrese zobrazit všechna sídla nad hustotu sídel, a to právě.opačným způsobem než to'inu

./ 2000 obyvatel je tato skutečnost u""lCzová:naiv redu- bylo při zpraoování naší mapy. Stanovení reduko-
kovaném počtu obyvatel. vaného počtu obyvatel ve skupině 9 vyohází totiž

z oelostátního průměru ,-ze střední velikosti sídla
V táb. 2 jsou takto získané hodnoty uvedeny ve skupiny pod 2000 obyvatel. Pohled na mapu 4 ukazuje,

sl. 5 pro oelkový koefioient :,"ýběru.Nejméně obyvatel jak rozdílné, budou střední velikosti sídel Y krajích,
bude zobrazen.o v kraji Prešovskéll?-- 34,8 %,' nejvíce o, okreseoh ani nemluvě. A tedy právě v okreseoh
v kraji Pražsk,ém -74,5 %' Velké rozpětí je způsobeno s velkým počtem sídel pod 500 obyvatel budeme
jednak odlišnou strukturou velikostí sídel v krajích! 'nuoeni zobrazit velké množství~ídel, abyohom dostali
a jednak. vlivem sídel' s velkým počtem obyvatel stanovený limit počtu obyvatel. Budeme tedy zdůraz-
(např. plomouc ~ 4 X Banská Bystrioa, kraj Pražský ň.ovat právě ty nejméně významné skupiny. Na druhé
bez hl. m. Prahy jen 52,8 %). Sloupec 6 představuje straně pak velké sídlo)v okresu odčerpá !načný počet
hodnoty získané použitím'dílčího koefioientu výběru. obyvatel (v některých,případech 30-40 % obyvatel,
Ro~~ětí ~e 'p~něk~d z,;ětšilo vlivem p~dhodnooenr' okresu) a na ostatní připadne jen velmi malý-zbytek.
malyohsldel v kra)l Presovském na 31,9 10a nadhod- ! Tato oesta te<!y nepovede k dobrým výsledkům.
noo~ním sídel nad 2000 obyvatel zejména v kraji '. .
Ostrávském na. 75,8 %' Ze sroynání obou způsobů Zde je třeba si uvědomit jednu základní a podstat-
vyplýVá, 'že k zaohyoeJ;lí většího prooenta obyvatel- nOHskutečnost. V tomto typu mapy se snažíme o co
stva doohází většinou v případeoh,kdyprooento sídel nejvěrnější zobra~ení toho" 00 na zemském povrchu
, 'pod 2000 obyvatel jemenši než 94,2 % (sl. 1) a tedy existuje. Nevytváříme tedy mapu lidnatosti, ale
v mapě je zobrazeno' víoe než 22,4 % sídel (sl. 3) vhodně generalisovaný obraz skutečnosti; Již sám
11., naopak. Největší nadhodnocení 8,3 % je v kraji fakt, ~e zobrazujeme sídlo jako oelek se v~emi oharak·
Nitranském, největší podhodnooení2,9 % v kraji ,teristikami a nikoliv pouze,místo s nakqpeným počtem
P:t:ešovském. Vzhledem k tomu, že jde o hodnoty obyvatel (vyjádřeným., třeba bodovou metodou),
~ajské,. !nepostřehneme rozdíly v' okreseoh. Jediriý nutně· vede 'k tomu, že prioritu při výběru sídel mu-

•

Pozn.: Použitím průmě~é velikos,ti ~ídla (krajského
průměru) se vystavujenie možnosti zkreslení údajů
o počtu zobrazenýoh obyvatel. Pro srovnání obou
zp..ůsobů výběru (celkový a dílčí koeficient výběru)
však toto zkreslení nemá vliv.
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Hodač, K.: Hospodářskotechnické úpravy pozemkú'
v období zprúmyslflDvání zemědělství

síme ponechat především hustotě sídel, neboť jedině
tak lze podat správnější představu o krajině. Požada·
vek. na dodržení určité proporcionality v lidnatosti
nám bude pak sloužit jen jako částečný usměrňující
činitel. Stanovené zásady, podle nichž byl prováděn
výběr sídel na mapě ČSSR 1 : 750 000, respektují
částečně i požadavek na dodrželi relace v ,počtu
obyvatel, a to pr~vě rozdělením celého souboru sídel
do dvou částí.

Problematika hledání nejvhodnější metody pro výběr
sídel není uvedenými způsoby vyřešena úplně. Jde
zejména o otázky kvalitativní generalisace;, v našem
případě pak o vymezení kvalitativních znaku sídel
a jejich vlivu na výběr. V zásadách pro výJ:llěrsídel
v mapě ČSSR, která byla uváděna jako příklad, bylo
řečeno, .ževýběr konkrétních sídel v poslední skupině
byl 'po~eéhán na vuli sestaviteli mapy. Ten se ~ak
řídil při. výběru jen obecnými zásadami, vlastmmi
,znalostmi a zkušenost~i. Přesnější vymezení a klasi·

fikace charakteristik jednotlivých sídel, jejich vnitř·
ních znaku, by jistě zkvalitnilo provedení výběru.
Řešení vztahu mezi kvantitativní a kvalitativní
stránkou' generalisace, tzri. podíl vlivu obou složek
na v;lastní výběr, a to zejména při změně měřítka
mapy, dále stanovení mezí, v nichž je možné zanedbat
rozdíly v zobrazení hustot sídel apod. si zaslouží další
úvahy a zkoušky.

Lektoroval: Ini. Milan Martinek, CSc,
FS ČVUT; Praha

I
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Hospodáfskotechnické úpravy ppzemků
V období zprůmyslňování zemědělství
528.46:711.163

"lf. Karel Hodal:
ministerstvo zemědělstvr, lesnrho a vodnrho

hospodál'stvr, Praha

Současnou etapu rozvoje našeho zeh:Íědělství do
roku 1970 charakterizoval XII. sjezd KSČ úkolem
"vyrovnat úroveň zemědělství na úroveň průmys-
lu". Pro tuto etapu, zahájenou dokortčením vítěz-
ství socialistických výrobních vztahů v zemědělství,

, stanovil XII. sjezd, že je třeba 'na základě sociaHs-
/ tické zem~dělské velkovýroby zvýšit objem země-
dělsképrodukce tak, aby ve značné míře kryla
potřeby našeho hospodářství i obyvatels!va; ,

K dOsažení tohoto úkolu, k podstatnému zvýše-
ní intenzity výroby a produktivity práce v země-
dělství nás dovede především důsledné využívání,
rozšiřování, zvelebování a ochrana zemědělské
půdy, s 'tím souvisícf její 'zúrodňování, dále zabez-
pečení rO:l;voje~emědělství mechanizací, chemizacf,
koncentracf a specializací výroĎy, kvalifikovanýnu
pracovními šilami' atd..

Tento rozhodující úkol XII. sjezdu uložený ze-
mědělství, plní v této etapě ta~é hospodářskotech-
nické úpravy pozeblků (dále jen "pozemkové úpra-
vy"). JedJ;loduché projekty' pO:l;emkovÝch úprav
umožňovaly nově zakládaným a rOzšiřujfcim se
jednotným ZE!lílědělským družstvům (a tvořícfm se
státním statkům) ,scelit nesouvislé a rozptýlené
zemědělské pozemky, a tak zahájit nové společné
družstevní hospodaření (hospodaření státních stat-
ku). Provádění těchto úprav vr<;:holilo u nás v ro-
ce 1957. .. " '

V dalšich dvou létech byly ,téměř ve všech'
krajích provedeny první pozemkové úpravy, sou-

hrnně řešící novou organizaci půdniho fondu včetně
dopravy, protieroznich a dalších opatření zElměděl-
ského závodu tak, aby byly vytyořeny všechny před-
poklady pro piné zavedení velkovýrobních forem
na úseku rostllnlJ-é Výroby. První zkušenosti z pro-
jekčních prací i realizace pozemkový'ch úprav, vy-
hodnoceI).í jejich' vlivu na hospodaření' zeměděl-
ských závodů a provedení dalších úprav na počátku
období slučováhI zemědělských závodů umožnily
vydat v rocě 1962 metodiku pozemkových úprav pro
sloučené a konsolidovanézemědělské závody, a
potřebnými Opatřeními zahájit soustavné prováděni
těchto úprav, zejména' pro sloučené, zemědělské
dw~. I /

V první polovině roku 1964. byly zpracovány·
krajské a okresní generely rozvoje zeIllědělské vý-'
roby" které mají v duchu novýcq. zásád řizenf a
p,lánování zemědělské Výroby urriožntt nové rozl.,
místění zemědělské výroby. Touto cestóu bude d07
saženo správné a ličelné specializace a koncentrace
výroby při maximálním využití přírodních a ekopo- ,
mických výrobních podmínek. Tyto generely· řeši
perspektivy ro~stění zemědělsk~ výroQy v kra-
jich a, okresich ovJem jen zásadně. Konkrétni další
opatření budou řešena nyní pro j~dnotHvé země-.
dělské závody, a to plánem organizačně hospo-
dářského rozvoje, stanovícím Zásady perspéktivního
rozvoje závodu,' a požadavky na pozemkové Úpravy,
meliorační, účelovou a bytovou výstavbu, vybaveni
závodu mechanizačními, prostředky' atd. Na tento
plán navazují pozemkové úpravy.

J '
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1. Úkol pozemkových úP1'av

Pozem'kové 'Úpravy mají v této etapě vývoje za
úkol - kromě podrobného upřesnění hospodářské-
hoobvoClu zemědělského z/Ívodu - uspořádat půd-
ní fond v obvodu závodu tak, aby maximálně
sloužil zemědělské výrobě, aby byl maximálně
chráněn proti vlivům přírody i umělých zásahů,
a aby vytvářel předpoklady pro uplatnění správné
soustavy hospodaření, a >tímzabezpečil' cílevědomý,
sousta~ný a trvalý rozvoj zemědělské výroby.,
/ Konečná 'Úprava r o z s a h u půd n í h o f o n -
d u zemědělského závodu jako základního výrobní-
ho prostředku, nové stanovení podrobné hranice
hospodářského obvodu ve vztahu k sousedním ze·
mědělským závodům, je první úkol pozemkové
úpravy. Rozhodujícími podklady pro stanovení této
hranice jsou zásadní vymezení hranic mezi země-
dělskými závody, hranice delimitace půdního fondl;l
mezi jednotlivými sektory na úrovni okresu a hos-
podářsk:ýspád hraničních pozemků. Hospodářský
spád je ovlivňován přirozenými hraničními předěly,
toky ,silnicemi, hranicemi velkých lesních celků,
vztahy mezi rostlinnou a zivočišnou Výrobou, 'roz- '
sahem staveb' zabezpečujících zemědělskou vý-
robu apod. " \ ' .

Nová o r g a n i z a cep ů dní ho f o n d u,
výtvoření maximálně velkých, pravidelných a do-
bře přístupných půdních celků a rQzmístění osev-
ních postupů a hortů do těchto celků je dalším
základním úkolem pozemkových Úlprav.

:Správné vy~ešení novýéh půdních celků před"
pokládá 'provedení 'podrobné a důsledné hospo-
dářské delimitace pUdního fondu podle místních
výrobních podmínek na pOdkladě' komplexního
průzkumu pUd, a to včetně výhledových úprav de-
limitace ,mezi zemědělskýma lěsním půdním fon-
dem. Dále to předpokládá vYřesení a navržení ,re-
kultivací p.eplodné a málo úrodné půdY v těchto
celqích or/né nebo z~měděls'ké ,půdy, příp. po od-
lesnění, vrácení neplodných celků zemědělskému
obhospodařování apod.
, , Půdní celky jsou Tešeny tak, ,aby do nich bylo

možno rozmístit plodiny potřebné :podle Iplánutrž-
ní :produkce 'ZáVOdu,aby ta.kto rozmístěná rostlinná
výr,oba; vyplývající 'z 'podnťkové specializace sta-
novené okresem a z plánu organizačně' hospodář-
ského rozvoje zemědělského 'závodu, byla plně
v souladu spotřebami živočišnévýrobyzávOdu a
zabezpečovala dosta!tečnoukrmivovou základnu.
'pro dobrou orient,a-ci 'se doporučuje podle názvo-
sloví užívaného v ,místě 'přidělit jednotlivým půd"
ním celkům lDístní názvy. Půdní celky musí 'být
v souladu s 'přirozenými hranicemi a 'předěly; 'zvláš-
tě ,se sítí komunikací novýCh i těch, 'které nebudou
zrušeny, a otevřených v,odnícll odpadů.

Půdní cel'ky !musí být v souladu s řešením
scnválených územních plánů, :S ,potřebami země-
,dělské investic;ní výstavby, 'bytové výstavby,příp.
se schválenými požadavky na 'zemědělskou půdu

.. pro výstaVbu !jiných sektorů a resortů. Plochy,které
budcm vyčlen~ny lze zemědělského půdního fondU
ve výhledu, 'je ~šak nutno v nejširší mfře dočasně
využívat /pro zemědělskou vÝrobu. 'Půdní ceľky vy-
tvořené podle těchto 'zásad musí umožnit nejhospo-
dárnější využití mechanizacních prostředkfi 'země-
dělského 'závodu. ' ' ,

Vyřešení dpp r a v yzemědělskéI10 závodu je
dalšíIilúkolem pozemkových úprav. ,Nová cestní siť
musí být provozně vyřešena tak, aby pfidni celky

byly dopravI,lě pTístupny zásadně ze Idvou stran,
,a'by tak byla ,v největší míře na základních ,polních
cestách umožněna jednosměrná doprava v systému
této cestní sítě, aby v dfisledku toho cesty byly
minimálně široké a odnímaly minimální plochu
půdy zemědělské Výrobě. Obousměrná doprava musí
být umožněna na hlavních polních cestách s funkcí
svodných komunikací, sloužících jako spoj mezi
hony a hospodářskými středisky. Zeni~dělskou
dopravu je nutno organizovat tak, aby byla co nej-
více využita obvykle bohatá síť dosavadních míst-
ních komunikací (bývalých tzv. veřejných cest).
Doprava a celý provoz zemědělského závodu musl
být veden mimo silnice s dálkovou dopravou. Dálko-
vá doprava má být respektována jiŽ buď při sta-
novení hospodářského obvodu' nebo alespoň při
rOzJ;Ilísťováníosevních postupů. Pokud jsou nezbytně
nutné křižovatky zemědělské a dálkové dopravy,
má :jich být minimální počet. DfLIežité je i řešení
vyústění polních cest na silnice především z hle·
diska -bezpečnosti dopravy. Se zemědělským zá-
vodem je l1utno dojednat i zabezpečení soustavné
údržby polních cest stavební četou nebo jmenovitě
určeným pracovníkem závodu, příp. finanční účast
na údržbě místních komunikací, spravovaných a
udržovaných národním výborem.

Dále pozemkové úpravy vyžadují společné ře-
šení cestní sítě s umístěním otevřených odpadfi,
důslednou koordinaci tras cest a otevřených od-
padfi,-vztljemné přimknutí cest a otevřených odpadfi
tak, aby při dodržení spádu požadovaného zeměděl-
skou dopravou a v podmínkách daných terénem
,bylo umožněno splnění požadavku na vytvoření
velkých· a pravidelných půdních celkfi a vhodné
cestní sítě. '

Snížení e r o z eje neméně důležitý úkol
řešený pozemkovými úpravami. V současné době
povrchová voda odnáší např. v řekách českých kra-
jfi asi milion tun splaveninročně. Na Slovensku
je pusobení eroze ještě zhoubnější. Povrchová voda
odnáší nejÚ:rodnější ornou půdu a vyplachuje dra-
hocené živiny z 'pfidy. Ekonomický propočet jedno-
značně zdfivodňuje a vysvětluje význam protieroz-
ních opatření, která jsou nezbytnápráyě v sou-
vislosti s tvorbou nové organizace pudního fondu.

Základním protierozníni, opatřením pozemko-
vých úprav je správné sťanovení směru orby.
Umístění nových pozemků odstraňuje směr orby
po spádnici a nahrazuje ho důsledně směrem orby
a obhospodařováním po vrstevniCj. Agrotechnic-
kými protieltozními opatřeními v rámci pozem-
kových úprav je pásové obdělávání pozemků,
střídání pásů 'plodin proti erozi odolných a málo-
odolných podél vrstevnic. Tím dochází k zvýšení
množství zachyc'ené pfidy a snížení eroze. Technická
protierozní opatření (záchytné příkopy, protierozní
m~ze a terasy) je nutné řešit v 'případech, kdy te-
rén i v nové organizaci pfidního fondu nezamezil

, plně pfisobení eroze, kdy byla odstraněna nevhodně
položená- protierozní mez apod.

Síť otevřených odpadfi musí vytvOřit podmínky
pro neškodné odvedení přívalových, vod, umožnit
spolu s,pfivodními i novými vodními nádržemi jejich
případné využití pro dr0bnou závlahu a současně
odvést přebytečnou podz~mní vodu od výustí me-
lioračních ,drenážn!ch systéťnfi. Řešení odpadfi musí
pamatovat na ochranu proti vymílání rychle tekoucí
vodou, zabe~ečení svahu proti sesouvání atd.

Pfid~ silně ohroženou erozí a nadále neschop-
nou yyužití pro zemědělskou výrobu, je nutno za-
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lesnit. Jde zejména o příkré svahy rOl(:rušené erozí,
strže .Ohrožující přilehlé plochy zemědělské půdy
apod. Aby tím nedošlo k úbytku orné půdy, je mož-
no naopak zase určit k odlesnění plochy, které
jsou pO' podrobném pruzkumu uznány za zeměděl-
skou 'půdu porostlou lesem, vyrovnáním lesních
enkláv apOd.

- SouQasně pozemkové úpravy zabezpečují
o zel e Ď. ě n í krajiny.! Součástí projektu úprav je
plán' výsadby ovocného stromoví a speciálních
kultur. Ovocné stromoví se vysazuje velkoplošně,
na malých nepravidelných a těžko přístupných
plOchách i podél polních cest, podél odpadů apod.
V místeoh, kde je. neddstatek lesa, vysazuji-se re-
mízky l(: 'vhodných smíšených dřevin, poskytující
v těchto podmínkách potřebný útulek pro ptactvo
a lovnou zvěř. S výhodou lze 'pou.žítrychle rostoucí
dře viny, zvláště topoly' a Olše, jejichž výsadba je'
uloženf,l' vládním usnesením. S ozElleněním je také
třeba uv~žovat v okolí, zeměp,ělské investiční vý-
stayby, kde zvláště Velkokapacitní zemědělské
stávby se v současné době stávají dominantami
naší socialistické vesnice. Tak je třeba vytvořit
vhodný estetický doplněk ekonomicky nutným te-
rénním a dalším techlŮckým zásahům do příro~y.

Nik0livposledním úkolem pozemkových úprav
je vytvoření podmínek pro soustavné z úro o. ň o~
v á ní p ft o. yv nové organizaci půdního fondu. Pří-
mými technickými zásf,lhy dokumentovanými po-
zemkovými úpravami a zúrodňujícími .půdu, jsou
rekultivace. Rekultivuje se neplodná půda tak, že
neplodnou spodinou dovezenou nebo získanou
i přilehlýchploqh se vyrovná pop.klad a na "pla-
nýrku" se naveze na jiných místech získaná.ornice.
Tímto způsobem se ruší mělké i hluboké opuštěné
úvozy, opuštěné pískovny a lomy v honech, opuště-
nákoryta vodních tokil, plochy po zrušeném lese
apod. Rekultivuje se málo úrodná zemědělská půda,
!,{amenem zavezené meze, skládky kamení upro-
střed půdních celků, erodovanéplochy, plochy
s nepravidelně rozmístěným" živelně vzrostlým po-
rostem, bránícím řádnému využívání půdních celků
apod. I

Poz~mkové úpravy dále do'poručují, řeší a 0.0-
~umentujíagrotechnické zásahy pro zúrOdnění
pildy, které musí zemědělský závod postupně reali-
zovat. Na základě pildoznaleckého (pedologické-
ho) průzkumu a v případech; kde byl již dQkončen
na základě komplexníhO průzkumu půd, se navrhují
podrobná-(lpatření pro zÚrodnění 'půdy zéjména tqké
s oQledem na rlložnosti využití místních zdrojů ma-
teriálil, jako ,např. vápnění, slínování, zakládání
lmm'postil apod. (V SSSR se s výhodou a s dosta-
tečnou přesností používá pro pedologické vyhadno-
cení pM leteckých snímků doplněných občasnými
sondami). '
• I

Jedním z dalších závažných opatření tohoto
druhu je zavedení správného střídání plodin, ob-
vykle formou osevních postupil. Správné střídání
obilovin, okopanin apícnin přináší přirozenou
tvorbu drobtovité struktul'Y a huIl}USu v půdě, po-
třebných krgmě hnOji'v pro soustavné zvy&ování
úrodnosti půdy. Pozemkové úpravy řeší zavedení'
stálých' osevních 'postupů v souladu s novou orga"
nizací půdního fondu, vytváří takOvé podmlnky,
aby do 'jednotliVých půdních celků byly zařazeny
vždy celý jeden ne!;>o více hónů ts odchylkou.
± 5 %, ve výjimečných případech až Hl%, pokud/
to dovolí výnosy jednotlivých plodin).

Při průzkumu pro pozemkové úpravy se z hle-
diska nově uspořádané/ organizace půdního fond\!

podrobně zjišťuje potřeba technických opatfení pro
zúrodnění půdy, zejména meliorační výstavby a
navrhuje se podrobné umístění jednotliVých lokalit,
způsob a postup realizace. Pozemkové úpravy v ne-
poslední řadě vytvářejí podmínky pro soustavné
zvyšování úrodnosti půdy 'zavedením knih honů,
ve kterých se vede pOdrobná a soustavná evidence
zúrodňovacích opatření a docilovaných výsledků na
jednotlivých půdních celcích v hOspodářském ob-
vodě zemědělského závodu.-

.Všemi těmno opatřeními, počínaje úpravou
hospodářského obvodu a zavedením nové 'organi-
zace půdního, fondu a konče zúrodňovacími opatře-
ním i, vytvářejí pozemkové úpravy komplex opatře-
ní, řešení a,návrhť'!, které umožní zavést velk6-
Výrobní formy i v rostlinné výrobě a tím vytvořit
z našich JZD a státních statkil skutečně zemědělské
velkozá vody.

Zpracování, projednávání a schvalování pozemko- \
vých úprav ~se řídí vládním nařízením č. 47/55 Sb.,
vyhláškou č.27/58 Ú. 1. a lJ.a ně navazujícimi před-
pisy. Úprava a rozsah 'projektu 'pozemkov~ch úprav
jsou dány metodikou l).ospOdářskotechnických úprav
pazemkfl [pro sloučené a konsolidované zeměděl-
ské závody) vydanou ministerstvem zemědělství,
lesního, a' vodního hospodářství v roce 1962.
Pozeml{ová .úpratJa je dokumentována projek-
tem, sestávajícím podle metodiky z těchto částí:
generel HTÚP, průvodní zpráva, ,bilance půdy
HTÚP, projekt zemních prací, kniha honů (v jedno-
pise pro zemědělský ZáVDd) a příslušná výkreso-
vá část. Souč(Ístí průvodní zprávy je mImo jiné
i stanovení 'potřeby 'následné výstavby po HTÚP,
plán výsadby ovocného stromoví a speciálntch
kultur a ekonomické' zdůvodnění projektu pozem-
kových úprav. Podle rozhodnutí výrobní zeměděl-
ské správy se pro zemědělský závod zpracovává
výrobní část k projektu 'pozemkových úprav. Me-
todika stanpví také postup práce projektantil (pří-
pravné,pru~kumné a 'projekční práce]. Protože
prOjekt pozemkových úprav a zemní práce jsou
hrazeny ze státního rozpočt,p, je výstavba objektů
investičního charakteru (výstavba zpevněných cest,
velké protierozní opatření) a rekultivace většího
rozsahu, tj. vystavba, kterou podle platných před-
pisů hradí investor (JZD a st. statek) dokumentoc __
vána samostatným projektem uyýstavby po JITÚP".
Projekt výstavby po HTÚP je zás'adně jednostup-
ňový a jeho zpracování, projednání a schvalování
se řídí předpisy o !ilokumentacistaveb. ,

Základním ekonomickým podkladem je plán (
organizačně-hospodářského rozvoje zemědělského
závodu, který stanoví zejména výrobní zaměření
závodu, tj. specializaci a 'koncentraci výropy a
potřebu investic! a pozemkových úprav. Zvláštní
místo mezi podklady zaujímá evidence ne,movitostí
(původně jednotná evidence ~ůdy).

Správné a nezkreslené ekonomické hodnocení
přínosu pozemkových úprav vyžaduje, aby eviden-
ce byla v souladu se skutečným užíváním pfidy, aby
se nevyskytovaly rozpory ať už z jakýchkoliv dil-
vodů (neschválené změny apod. ). Pro Mstranění
těchto rdzp.orů musí dojít k dobrá a pružné spolu-
práci mezi generálním projektantem pozemkových
úprav (okresním středi-skem přípravy zemědělských
investic --.: OSPZI) a \ střediskem' geodézie jako
zpracovatelem evidence 'nemovitostí. Z hlediska
vztahu k ev~d_enci nemovít0stí je nutno zdilraznit,
že kbpie projektu pozemkových úprav s bilancí
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: pfidy HTÚP, zaslaná středisku geodézie, plni ohla-
šovací povinnost' JZD a MNv o zm,ěniích v užívání
pMy, navržených projektantem.

" Zvláštní zřetel u projektqvých prací si vyžadují
otá.zky ,vztahu mezi ,pozemkovýini úpravami 'a me-
lioracemi. Zájem zemědělské výroby vyžaduje, aby
pozemkové úpravy byly řešeny komplexně s me-
lioračnT. výstavbou, organizace půdního fondu s po-
třebným předstihem a realizace pozemkových
úprav současně s výstavbou melioracÍ. Obdobně je
třetia' řešit p~žadavky' na 'provedení samostátných
rekultivací ,většího rozsahu, na které v současné
'době uvolňují zetnědělští investoři větší finanční
částky.

Pozemkové úpravy se řeší v různých podmín-
kách, a proto vyžadují z hlediska věcného řešení
tvořivý přístup projektanta. Jako příklad poslouží
pozemkové, úpravy řešené v obcích s rozptýleným
osídlením (zejména na Slovensku). Rozptýlené
osídlení IPodstatně ztěží1je zavádění velkovýrobních
forem. Proto se nyní tyto otázky a způsoby rozmís-
tění výroby a otganizacepŮO,n,ího fondu v těchto
podmínkách řeší ijako, vývojové. IObdobně se jako
vývojová práce řeší zásady pro projektování po-
zemkových úprav v menších zemědělských zá~o-
dech tak, ~by nevznikaly potíže z hledi~ka organi-
zace půdního fondu, cestní sítě a dalších pohledů
při případném výhledovém sloučení některých zá-
vodů. '

3. Realizace pozemkových úprav

Padle podmínek (zejména dostatek pracovních, sil
a mechanizačních prostředkfi,místního materiálu
apod.~ realizuje projekt ;pozemkovýchúprav z vel- ,
ké čá,sti zemědělský závod sám (ve svépomocné
'výstavbě), tejména rozorávku mezí, na orání příkopů
u nových nezpevněných cest apod.;obtížnější práce
'provede forIÍlou přímé dodávky meliorační družstvo
(pokud má mechanizační prostředky) nebo krajský
podnik zemědělskY-chf meliorací 'pomocí buldozerů,
grejdrfi, skrejprů, bagrů, rozrývačů a dalších me-
chanismů.

Hlavní dvě skupiny opatření tvoří rekultivace
a výstavba polních cest. Rekultivacemi a zvlášť pra-
cí našich mechanizátorů, ovládajících velmi dobře
svěřené mechanisrn,y, odstraňujeme často značné
překážky' bránící plnému využití pravidelných a
velkých půdních celků.

Polní cesty se z hlediska, funkce budují buď,
jednosměrné nebo obousměrné. Z hlediska zatížení
dopravou se oudují buď zpevněné jen travou nebo
místním materiálem, nejčastěji sbíraným kamením
nebo umělými chemickými. pojidly.Z hledIska kva-
lity výsledků a minimá.lních nákladů nejlépe vyho-
vuje vápenná nebo cementová stabilizace. Oba ma-
teriály jsou však v současilě.době úzkopromQvé,
Z hlediska dostupnosti použitého materiálu se nej-
lépe hodí, méněhodnotné živice (méněhodnotné
asfalty) .získávané při ZJpracování ropy. Směs sta-
bilizující hm_oty se stanoví případ od případu podle'
vlastnosti použitých látek. V poslední době se po-
užívá v Německu stabilizující, prostředek Terra-
bind, vyhotoyený na základě rozboru jihoafricKých
termitíchstaveb. U nás se zkouší používání živič-
ných směsí za studena.

4. Význam a ~9bezpečení poze~ko~ýchúpiav

Záklá.dnívýznampOzemkových, úprav tkví, v tom,
že, vytváří předpoklady pro zavE;ldenívelkovýrobních
forem v 'zemědělství na úseku rostlinné výroby,
pro vyrovnání úrovně zemědělství na úroveň prů-
mysI)l. ' I

Realizací pozemkových úprav se zemědělské-
mu závodu' vytvářejí předpoklady pro zvýšení ze-
mědělské výroby, zvýšení produktivity, práce a pro
snížení vlastních nákladfi. Těchto předpokladů zá-
vpd dosahuje tím, že projektovanými opatřeními
získává novou zemědělskou a ornou půdu, a tím
možnosti nové výroby. Zavedením sdilých osevních
postulJůse docHuje sousta'vné oJJnovování správné
půdní struktury apfidního humusu, a tím zvýšení
úrodnosti půqy. Protierozní opatření snižují ztrá-
tu OJ:né půdy a výplach živin z půdy, a tím dále
zvyšují úroqnost pfidy. Zvýhodňuje a zlepšuje
se příjezdnast kjJozemkům, zhospop,árňuje a zrych-
luje zemědělská doprava. Zvětšením velikosti a
zvýhodněním tvarfi pfidních celkfi a novou dopravou
se umožňuje lepší a hospodárnější využití mecha"
nizačních prostřědkfi, úspora lidské práce a pohon-
ných hmq.t.

Podle vydaných metodických pokynfi se vliv
pozemkových úprav vyčíslí v peněžní hodnotě buď
,pro srovnání ,rfizných variant, nebo pro 'porovnání
efektivnosti a návratnosti vynaložených nákladů
na pozemkové úpravy se stejnými ukazateli jiných
druhů, zejména iinvestičníCh zásahů.

Významnou otázkou je zabezpečení kádrů pm po-
zemkové úpravy. Rozhodujícím činitelem je "tech-
nik" ,vysokoškolský: specialista HTÚP, zeměměřic-
ký inženýr, který, řeší, základní úkoly projektu
technického charakteru. Výrobně<vkonomic'ké 'pod-
klady i řešení v projektu, vazbu na výrobní zamě-
ření závodu, problémy specializace a koncentrace
zemědělské výroby ve vztahu k nové organizaci
pUdního fondu a nakonec tzv. výrobní část HTÚP
s ním současně řeší agronom. Ke spolupráci s touto
dvojicí, jsou při:<;váni urbanista, a vodohospodář,
příp. meliorátor-specialista (a1;lsolvent vysoké školy
zemědělské, mající charakter biologa).

Dalším důležitým problémem zejména v sou-
časné době je zabezpečení pozemkových úprav
plánovanými prostředky. Podle pokynu minister-
stva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
se sestavuje v okresích plán pozemkových úprav
na celý další rok, který je podkLadem pro stanovení
projektové kapacity, tj. počtu pracovníků OSPZI,
požadavků na finanční 'prostředky pro projektOVé
práce, pro zemní práce, které hradí výJ;obní země-
dělské správy, požadavkfi na objem investičních
prostředků pro úhradu výstavby opatření investič-
ního charakteru a na přímou pomoc státuposky-
tovanouvýrobriími zemědělskými správami 'jednot-
ným zemědělskÝ,m družstvfim. Dále tento plán slouží
'pro stanovení požadavků na upřesnění evidence
nemovitostí v obcích, kde budou v příštím rOce pro-
vedeny pozemkové úpravy. Podklady pro plán po-
zemkových, úprav připravuje OSPZI a plán schva-
luje výrobní zemědělská správa.

Na pomoc projektarirum i schvalujícím místfim,
výrobním zemědělským správám i okresním národ-
ním v~borfim připravilo ministerstvo zemědělství,
lesního,' a vodního hospodá_řství vydá~í dalších dvou
metodických příruček 'HTUP, které obsahujívzoro-
vé řešení (projektu H'TÚP, plánu organizačně-hus-
po'qářského rozvoje zemědělského závodu, investič-
ního úk.olu a jednostupňového projektu výstavby
pro HTUP) a zásady a pokyny pro projektov,ání r.
výstavbu HTÚP. '
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Xerografie,která je v liteťatul'e často uváděna též pod
názvem "elektrostatický tisk", le jednou z nejnovějšIch
reprodull<'1:níchmetod umOŽňujících rychle a velmi levně
vyb.otovttkopie z Mwvých 'i'piHtónových předloh Y ja-
kémkoli množstvi a bez zvláštních nárokil.na materiál.

'Princip xerografie je jednodttchý. Kovová deska
s polovodivou vrstvou se nabije kladným elektrickým
nábojem a 'OsvitL V místech, kde Ipolovodivá vrstva 'je
zasaž'ena světelnými paprsky, ztrácí náboj; velilkost
ztráty náboje je úměrná množství světla, ,ktéré na na-
bitou rpolovodiCVlOuvrstvu ďopadne. Posypeme~lľ expono-
yanou v,rstvuzáporně n~bttým práškem, usadí se tento
na místech, kde vrstva 'udržela 'kladný elektrický ná-
boj; tím dochází k vyvoláUI latentního oibrazu.

Další !postup 'záVisí na počtu kopif,které chceme
xerografickým 'postupem vyhotovít. PřI menšIm 'počtu
'kopií 'jemožrto pmvést přenos obrazu přímo z ;ero-
graffckédesky na pa,pír nebo na jtný materiál. Na xe-
/rog,rafickou desku přiložíme arch papíru a desku s pa-
pírem vystavfune rpůsobenI kladného \e,lektrického ná-
boje, tj. náboje op,aĎného znaménka, než jená'boj prá:š-
k'1J;prášek se pi'i ta:m částečně přepese na papír. ObraZ
rta papíru ,se pak "ustálí", např. pClsobením te,pla nebo
chemickou cestO'll. Tímto 'postupem lze vyhotovit 'z XB-

rografic'ké desky asi 4 až 5 kopií ve vyhovující kvalitě.
V případě, .že potřebujeme :vy~tovlt větší početkOlpií,
je m01žno xerograficky vytvořený obraz přenést z xe~o-
graficlké desky na ko'volist; po ustálení ,připravíme tis-
kovou desku běžným 'zp'\sobem a d,alšI rozmnožení pro- \
vedeme ofsétovou techni,kou. Z' takto vyhotoveného
kovolistu je možno vytisknout 20 000 i ,více otisk CI.

Z 'Uvedeného vyplývá, že· xerografie umožňuje be~
:t:vláštních citlivých vrStev provM~t přenos obrazu
z originálu buď přímo na pa'pír nebo na tiskovou desku
pro ofset, a to bez jakýchkoliv mezipmcesCl.

Xerografické, rozmnoŽovací postuPY zaznamenaly
pro svou levnost -a rychlQst v posledních letech značný
vzestup a v řadě případů vytlačují jiné rejJrodukční
techniky (napv. difusní fotografii apod.). Xerografické
rozmnožovací stroje, které dósud byly ve světě, vyvi-
nuty, j~ou v podstatě trojIho druhu:

a) fotog,rafické xerograficképřIstroje, u nichž obraz
na xerografickou des'ku je ,přenášen optickou cestou;
tyto přIstr'O>jeUÍnOžňlijí r~Pl'odukovat ,pril.hledné lne-
průhledné předlohy, a to í 'Ve.zmenšení a zvětšení'

,b) kontaktní xerografické přístroje,kter~ umo~ňují
vyhotovovat ;kopiez průhledných nebo 'prClsvitných
předloh v poměru 1!1; -

c) [zvětšovací xerografické přIstroje, které umož-
ňují vyhotovovat 'zvětšeniny 'Z mikronlmil. nebo 'z děr-
ných štífkil. s vmontovaným nepedorovaným mikrofil-
m'em o šířce 35 nebo 70 mm. '

.K prvnímu'typu xerografických pi'ístl'ojú patří např.
anglický přístroj Rank Xerox Standal'd 1385, kte'l'ý byl
vystavfll'vánfirmou Rank Xerox Ltd., 3'7-41 Mortimer
Street,.].ondon W 1, V11ubnu t. r. v Praze. PřIstroj sestává
z rámu pro upInání předloh nejvýše formátu A '2, z foto-
,reprodukčního přístroje s výsledným _formátem xero-
grafické kopie A 4, 'Z elektronické části sloužící k na-
bíjenI xerografické desky a Jí ,přenosu obrazu na papí,r, I

z části 'vyvolávací, kde na osvitnuto.u xerografickou des-
15u se ípřepášIzáporn~ nabitý pr~šek a z části ustalova-
cI. Fotoraprodukční prIstroj umožňuje reprodukci před-
:lo-hyv 'rozmezí 1,5:1.aŽ 1:2. Vy,hdtovenIkopie na papIr
;trvá asi 3 minuty. Vý1sledný' obraz. je sytě čerm.ýa
trvanlivý. Po pfen06U obrazu na papIr (!popř. na kovo-
IJst), je možno prášek z xerografické desky setřIt va-
tou ,a desku použIt pro vyhotovení další kopIe. Xero-
grafickou desku se selénovou vrstvou' je možno.po-
užIvat prak'ti~ky neomezeně, tj. ,až do pOfušeníselén.o:
vé vrstvy. Podle údajil. výrobců je možno 'z jedné xero-
graftdké desky ~yhotovit až 15000 kopU.

V 'Polské lidové republice je vyráběn fo l'o g r a-
f i c k Ý x e r o g r a f i c k Ý pří str oj Pylorys KS-Z,
který byl vystavován na MezinárodnIm veletrhu v Brně
na podzim "['. 1964. Přístroj umožňuje reprodukovat před-
lohy až do Neliko'sti A 2; výsledný xerografiCký obraz
je A 4. Největší IPočet kopií vyhotovených přímo'z xe-
rografické des'ky uvádí výrobce' 6 ks. Produkční doba
na 1 kopii je asi 3 fuinuty. Přístroj je konstruován pro
napětí 220 V/5P Hz; ,maximální spotřeba proudu je
3 kW. Váha prístroje je 165 kg, potřebná podlahová
plocha včetně maniJpulačního ,pl'ostoru cCIjI4m2• Při-
strojem je možno reprodukovat předlohy v poměru 2:1,
1:1 nebo 1:2; plynulá regUlace .zvětšenI (2'lmenšení)
není možná. Tímto lpří'strojem je možno vy'hotovovat
kopie v černé, modré, oranžové nebo zelené barvě, popř.
je možno IPO!stupnýmkopírováním vy'hotovovat I Ikopie
víceobarevné.. NěkoHk těchto přístrojů bylo již dovezeno
do ČSSR; v r~ 1966 se počítá s dovozem těchto přístrojil.
pro !resort ÚSGK, kde mají sloužiťpředevším pro účely
rozmnožování do,kumentačnIch údajil..

Mo'žnosti využití xerogr.afických fotografic'kýc'h přI- \
strojil. V goodézii jsou značné. ,v ústavech ÚSGK Iialez-
!lOoU.ty1Jopřístroje uplatnění lpředevším při rozmnož{)-
vá;ní a při vydávání dokumentačnIch údajů (triangulač-
ní 'údaje apod.). Přístroje mohou rovněž nalézt uplat-
nění .při vyhotovování snImkil. Z·map velkých měřItek,
při reprodukci polních měřlckých náčrtů, při vyhoto'
venI podkladil. 'pJ'omístní šetření při THM, při repro-
dukci geodetických tiskopisil., vydávánI technologic-
kých předpisil. a výZkumných 'zpráv' apod.,

V PI.R je ve vývOji fotOgrafický xerografický pří-
stroj, pro· výsledný formá l' kopie A 3, kterr' umožnI pří-
mé vy'hoto~ení tiskový!ch dese'k pro všechny práce,
tištěné na maloformátových ofsetových strojích typu
Rotaprint, Zetaprinton a Romayor, Ijimiž je vybavena
řada reprodu'kčnIch útvaril.! v našich ústavech. Rozma-
nitost využití xerograficl{ych fotografickýchpřístfOijCl
pro různé účely vytváří předpoklady pro to, aby, těmito
pJ<í'stroji býly postupně vybaveny všechny ústavy ÚSGK.

Ko n ta k l'n í Sl: e r o gT a f i ck é pří s tf ° j, e,
které tvoří druhou s~U!pinu těchto přístrojů, jsou značně
jed'noduššI než xerografické ,přfstroje fotografické, 'ne-
boť přenos obl'azú Ina xe:rograf!okou desku· se u nich
děje 'kontalktnílTlt 'kopírovánImobaobně jako u fotome-
chanickýchprocesil.. IPřístroj tvoří kontaktní kopírovací
rám se závěsným. světelným zdrojem, elektrO'l).ická část
a část vyvo;láVací a ustalovacL

Tyto, přístro'léjsou dosud ve vÝ'YO'ji.Patří k nim
n,apř. polský kont1\kllní xel'Ografický· přístroj Xerophot
,Rze'pieha; ,který umožňuje vyhotovovat, IkontaktnI ,ko-
pie ve fO:rTnátu,A~. Ve 'vývoji v PL.R je dále kontaktní
xemgrafický přístroj pro formát 70X100 cm, ,'který dá-
vá předpoklady pro využití jak při vyhotovenI tIsko-
výčh desek pro velké ofsetové stroje, pro něž je kon-
struován, tak i pro reprodukci map· velkých měřítek.

- Nasazení tohoto ty,pu xerografickébopřístl'oje v našich
podmIn!kách by umožnilo dodávat mapy velkých měřI-
tek všem. zájemcům v kr'átké době' ase zákresem po-
slednIho stavu, zjištěného v přÍirodě. Klmta:ktními xeto-
grafickými 'p'řístwji menšIch formátil. hybyIo možno
výhodněvyhotoV'Ovat snImky. z map velkýCh měř'Itek,
reprodukovat geometrické polohopisné plány, vyhoto-
vovat podklady pro mapovací práce a'pod. Tyto přístro-
,eby mohly v geodézii nahradit foto.lový tisk, který je
pro tyto rozmnožovací práce dosud pOU~ívári.

Neméně významná je i· skupřnaz vět š ov ~ac í c h
x e ro g r a ti c k Ý c h P ř I-s l' roj ů.' K této skupině pa-
, tří n8př.anglic'ký příS1roj Rank Xerox 1825 Standard,
, jímž lze tryhotovovat zvětšeniny z naperforovaného fil-
mu 35 mm v poměru 14,5:1. P,řIstroj je plně automati-
zován la jeho rychlost je až 3 otisky za minutu. Pří-
strojem lze vy'hotovovatkopie na obyčejný Ipapír, sním-
kový papír nebo na ofsetové matrice až do formátu
45X60 cm. Přístrojem je možno vyhotovit' rovněž xero-
grafické kopie z děrných štítkil. s vmontovaným mlkro-
filmem. PřIstroj byl vystav.ován firmoU Rank-Xerox
Ltd. v dubnu t. r. v Prllze.
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Vyšší. stupeň' automati:z.acepři reprodukci obrazu
z mikroWmu představuje .přistroj Rank Xemx Copyflo
5 BC. Přístmjpřenášl xerografieký obmz Ila nekonečný
pás paplru rychlostí 6 m za minutu a samočinně kopie
rozstřlhává na zvolený formát. Kopie lze vyhotovovat až
do šíře pásu 65 cm při šířce obrazu 60 cm. Přlstro-
jem j,e možno vyhotovoiVlat x,erogr,afické k,opis rovněž
z děrných št!tků S vmontovaným mikmfHmem.

Vývojem 'plně automatizovaných z,většovacích xero-
grafických Ipřístmjů se v poslední době zabývá inten-
zívně firma Harrls v USA. Poslední vyvíjený model
používá Wmu 'O šířce 70 mm s možnost! vyhotovit až
pětibarevnou reprodukcI.

V naší geodetlc'ké službě zatím nenaleznou tyto
vysoce výkonné zvětšovad xerog,rafické přístwje v ne]-
bližší době uplatnění; výhledo'vě lze po,čít;at s jejich
využíváním při vydávání některých geodetických údajů
za předpokladu, že tyto budou převedeny na děrné štít-
ky s mlkrofilmem. Značnou překážkou. pro zavedení
automatických zvětšovacích Ipřístrojů u menších pod-
niků je jejich vysoká cena a nutnost vybavení pracovišť

dalšlmí stroji, jako 'jsou děrovače, přezhouš8>Če, rtřfdlč-
ky, op.akovače, pnstroje pro vyhotovení, zpracování a
reprodukci mlkirofilmů apod. Anglické xerografiCké
zvětšovací přístwje jsou kromě toho konstruovány pro
děrné štítky vyráběné firmou Micros.eal určené spe·
ciálně pro děrnoštítkové stroje Remlngton-Rand a IBM,
které nejsou v našich ústavech zavedeny.
Xerografická kopíwvací technika 'přLnáší značné fi-

nační, mate'riálové i organizačně provozní výhody a
úspory. Výsledné kopie mají dobrou .kvalitu, jsou trvan-
livé na světle a ihned použitelné; s přístrOji je možno
pracovat při denním světle a llez drahých citlivých ma-
teriálů. Kromě papíru a tiskových desek je možno pře-
nos obrazu provádět i na jiné mate:riály, jako např.
na lepenku, ,kreslieí papír, snímkový papír, textilie,
ně'které elastické plastické materiály apod. Jde o su-
chýproces bez 'chemikálií, přinášející pwti jiným pla-
nografickým a reprodukčním technikám vysokou hy-
gienu práce. Pro uvedené přednosti nalezne tato tech-
nika 'jistě významné uplatnění i v naší geodetické
službě.

President republiky Antonín Novotný proplljčil u příležitosti 20. výroN osvobození Ceskosloven-
ska slavnou Rudou armádou

ŘÁDIPRÁCE

soudruhu inž. Jaroslavu P r ů š o v i, předsedovi
Ústřední správy geodézie a kartografie za dlouho-
letou úspěšnou řídící práci v oboru geodézie a kar-
tografie a za dosažené hospodářské a politické
výsledky;

soudruhu inž. Františku Š i I h á n k o v i, ředite-
li Ústavu geodézie a kartografie v Liberci, za dlou-
holetou veřejnou činnost a dosažené hospJdářsko-
politické výsledky v Severočeském kraji.

Dále byla udělena tato státní vyznamenání:
Za zásluhy o výstavbu

Ústavu geodézie a kartografie pro kraj Jiho-
moravský v Brně
Za vyn~kající práci

soudruhu Jánu Fir i c o v i, vedoucímu.)ddílu
Ústavu geodézie a kartografie pro kraj Východo-
slovenský v Prešově,

soudruhu inž. Janu K u n č i c k é m u, pracov-
níku Ústavu geodézie a kartografie pro kraj Se-
veromoravský v Opavě,

soudruhu Matěji P i v k o v i, geodetu Ústavu
geodézie a kartografie pro kraj Středoslovensk);,
Středisko geodézie v Liptovském Mikuláši,

Středisku geodézie Prievidza - Ústav geo-
dézie a kartografie pro kraj Západoslovenský.

Je radostné oznámit, že zásluhy o rJzvoj so-
cialistické společnosti pracovníků resortu ÚSGK
byly u příležitosti 20. výročí osvobození ČSSR
uznány a oceněny Komunistickou stranou Česko-
slovenska, vládou republiky a presidentem uděle-
ním vysJkých' státních vyznamenání.
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Vyznamenáni byli tito pracovnlci:

inž.' Tibor B a Í' t o v i c, vedoucl měřického oddllu! GO
" Bratislava ' ,
Joséf Ba ť k a, ředitel KRO Praha
dl'. Vlastislav B oč e k, hlavní ekonom ÚGK Plz~ň,
inž. dr. František Br o ž, CSc., ředitelVOGTK Praha
Miloslav C e j ho n, technik OGK Praha
Julius ev e h g 'r o š,technik ÚGK Prešov
inž. František Č Ale k, pracovník technického odboDU
OSGK

inž. Adolf Č e r n ý. hlavní geodet ,OGK Praha
Milan F 1e i s c h h a c ker, 'ofsetový tiskař KRO Bra-
tislava ..' ,

inž. Peter Han k o, vedoucí SG v Prievidzi, OGK Žilina
VAclav Han z li k, v~doi.tcL odboru OSGK
inž. Viktor H ar t 1, velioucí odboru OSGK ,
Mtroslav Hor nA č 'e ft, o~setový ti~kař KRO Bratislava
AI1t6nia H u be r t o v A, tecQ.nička OGK Bratislava
Bart910mej H u d Ak, vedoudfotogrammetrického od-
dllu ÚGK Prešo.v

inž. František C h a: ra m z a , vědecký pracovník VOGTK
Praha '

Anton J a š š o, vedoucí měřické čety OGK Bratislava
inž. Karel Je l' á b e k, vedoucí SG Gottwaldov, OGK Brno
inž. Kamil K li m e š, vedoucl SG Olomouc, OGK Opava
Jaroslav K o 1m a n, stavbyvedoucl měřických věžl GTO /
Praha \ ,

Alblna K o no pit z k A, technička. OGK ·Liberec
Jan K o t 11n, samostatný plánoval; OGK Praha prof. T. Kle m e n č i č e: O ekonomických problémech
inž. Zoltán; K o t z i g, 'prom. 'ekonom, prvnl náměstek .inventarizace /
předsedy OSGK

inž. VAclav K l' í ž, vedoucl fotogrammetrického oddílu inž. arch. M.S 1a j n e r~, ředitele Zavoda za urbanizem
OGK České Budějovice , Lublaň: O založenl a údržbě inventarizace komunAl-

inž. Jan, K u n č i c k f, vedoucí útvaru THM OGK Opava nlch zařízení v' Lublani
inž. Václav' L ie ber z e i t, vedoucí triangulačnlho pro'
vozu GTO Praha prof. dr. inž. V. Kr u m p h a n'z 1a, ČVUT Praha: O elek-

VlalHslav M a 'c h, samostatný projektant ÚGK,Praha tromagnetickém ,vyhledAyAnl polohy podzemních
Václav M a j e r, technik OGK Plzeň " vedenl
Jaroslav Má 1e k, technik OGK,Liberec inž. M. Her dy, CSc., OGK Praha: O zkušenostech při
Jozef Ma n k o'v ec k ý; vedoucí měřlcké čety OGK Bra· vyllledAvAnl podzemnlch vedení; přitom byly pro-
'ttslava , -,
Inž. Ondrej MI c ha 1k o, ředitel GO Bratislava mHnuty' filmy UGK Praha.
In·ž. Václav Mor c h, vedoucl oddělenl OSGK , Pro, nás byly zajímavé ?=ejménareferáty s. Košira
Josef Něm e c, vedoucloddllu litografie KRO Praha á Senčara. Soudruh Košir hovořil' o nAvrhuzAkona
inž. František P o s 1u š n ý, prom. ekonom, vedouoí od- \, d ,katastru komunAlních zařízení. Za komunální zařízenl
bOru ŮSGK se považují ulice, silnice, cesty, nAměstí, parkoviště,

inž. Jose! Pro k e š, vedoucí oddílu OGK ČesRé Hudě' plochy městské zeleně a všechna podzemní vedení. Vše-
jovice chny, organizace, spravující podzemní vedení ,jsou po-

Adolf R a b a s, technikOGK Liberec vinny dodat podklady pro založení. katastru a pro jeho
inž. Vladislav S ach u 1\ Sk ý, náměstek předsedy OSGK' udržovAní. Náklady na založení ponesou orgány správy
Viola S 1a,n A, kreslička KRO Bratislava měst li obcí, náklady na' údržbu investoři. Vedením ka-
Viera S 1 li t i n s k A, techJ:,l.iČka,OGK Ž1lina, I Jastru v LuWani byl pověřen městský měi'ický a kata-
inž;VojtěchS 1e,z á k, samostatný projektant 00 Bra- StrAlní závod (Zavod za izmero in katastr). Př~ kolau-
tisláva daci objektů, tvořících obsah e'vidence komunálních za-

Bohumil S t are č,e k, samostatný, archivář KRO Praha řízení, je potřeba, aby prováděcí 'závod pi'edložil po-
Ivan Siú lov s k ý, technik OGK Žillna tvrzení o jejich zé\měření. ~oudruh. S~nča:r uvedl z~kladr
inŽ. Viktor S yr ov á t k a, hlavnlekonol)1 OGK Brno. technologie. založení a údržby katastru komunálních

Čestnéo~znaky nejlepšfmpracovnfkům
resortu U SG K

U příležitosti 20. výročí osvobozenl Československa bylo
v resortuOstřední sprAvy ,geodézie a kartograf1Elvy-
znal,11enAnočestným titulem "Nejlepší. pracovník OSGK"
.celkem 5,8 pracovníku. Toto vyznamenání bylo propůj-
čeno pvacovhíkiim, kteří se Svojí svědomitou, obětavoll
a přlkladnou praél 'nejýíce zasloužili o dobré vý~ledky
ústavů a celého resortu; dAle ,za mimořádnou pracovní
obětavost, Vzorné. plněnl úkolů, př1kladnouúčast Vso-
cialistiokém soutěžení, iniciativnl' zavádění nových. me,
tM práce, zlepšovateliim a novátorl}m, nejlepším děl ní-
kúm a technikůIh i těm, kteřl příkladně vychovávají
mladé pracovnlky., -

Vyznamenaným byly předány čestné odznaky před-
sedou Ostřednl sprAvy geodézie' a kartograf1e s. inž.
PrÍlšou a místopředsedou ústředního výboru OdborovéhO
sv,\zu .zaměstnanců státnlch orgánů a místního hosJ;lo-
dářství s. Joskou na slavnostní konferenci dne 20. dubn.a
1965 y Praze.

lllZ. František S i 1hAn e.k, ředitel OGK Liberec
Jindřich S m e j k a 1, vedouéí' oddílu OGK České Budě-
jovice .

inž. AloiS St e f k a, vedoucí výrobního' útvaru ,OGK
Opava

inž. Miros~aV TI u stý, pracovník oddílu OGK Plzeň
jnž. Stanislav Val e n t a, vedoucí SG Bruntál, OGK
Opava ',' .

Alena Van d o v á, prombvaný geograf, samostatná re-
daktorka map KRO Praha

inž. Ján Van k o, vedoucí měřické čety GO Bratislava
Jan Ve j v a r, vedoucl kartografického oddílu KRO
Praha '

inž. Ladi~lav Vel i m s k,ý, výrobní inženýr GTO Praha
inž. Jaroslav V 1t e k, vedoucí oddělení OSGK
inž. Vladimlr Voj a ne c, vedoucl pracovní skupiny
OGKPraha

Marie V o t f k o v á, vedoucí účtárny OSGK
inž. Jaroslav ž a li o, vedoucl oddílu OGK Brno
inž. Josef Ž 1v o t s k ý, vedoucí oddílu ÚGK Brno
inž. Josef Ž a m pach, geodét OGK Praha.

Přejeme všem vyznamenaným nejlepšhn pracovní,
kiim. mnoho zdaru, zdravle úspěchu v dalšl ptAci.

Odděleni práce a mzdy OSGK

Spolupráce s jugoslávskými
zeměměřiči

Zásluhou jugoslávských geodetii byly po delší době
opět navázány přátelské styky, a to poprvé na konfe-
renci konané 20. a 21. března 1964 v Lublani, kt~rá
byla věnována inventarizaci komunAlnlch. zařízení
v městech a sídlištích. K účasti byli jmenovitě pozvAni
soudruzi prof dr. iIiž.. Kri,unphanzla inž. Herda, CSc.,
jako delegát ČSVTS a ~KIV byl vysfiin\ soudruh inž.
Janoušek.

Na konferenci byly předneseny referAty:
. " I,

K o š i r a; ředitele Geodetska uprava SRS: O zákon-
ných ustanovimích při inventarizaci komunálních
zařízení

prof. inž. A. P-ČI d P ei č a I1a: O inventarizaci a' mapAch
komunálních zařízení
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zařízení: mapová dokumentace se skládá z podrobných
map v měř. 1:500 a l:lÓOO, sběrných map v měř. 1:2000
a 1:2500 a přehledných map v měř. 1:5000 a 1:10000.
Písemný elaborát se skládli' z inventárních listů, zalo-
žených podl~ ulic a různých souhrnných alfabetidkých
i numerických sestav. •

Na konferenci byla instalována výstavka přístrojů'
a ukázek zeměměřických prací. Byly vystaveny přístroje
n. p. Zeiss-Jena, které se v poSlední době používají také
v JugoslávH a detektory rů~ných typi'l k vyhledávání
.vedení. V' SFRJ se vyrábí sériově detektor typu lK-3
[výrobek Institutu ,elektroniky a automatizace· Lublaň);
generátbr tohoto detektoru pracuje s frekvencí 1000 Hz,
je napájen ze sítě a osazen čtyřmi elektronkami; pi'í-
jímáč je tranzistorový, napájen baterií 6 V.

Účastnící měli možnost seznámit se s organizací
geodetické služby, s organízací a ekonomikou geodetic-
kých závodťl. Nejvyšším orgálwm geodézie. je Save;ma
geodetska l1prava v Bělehradě, která řídí aplán,uje
geodetické základy vyšších řádů, vydává instrukCe a
výkonOvé normy. V jednotlivých svazových republfkách
'jSOU správy geodézie [Geodetska uprava), k,teré pl4nují
a řídí dalllí práceJ v geodetických základech a veřejném
mapovém díle. Výkonnými složkami jsou závody a ka-
tastrální úřady v okreseCh. Ve Slovinské repúblice jsou
čtyři závody, které jsou říz,eny ve smyslu ústavy za,-
městnaneckou samosprávou, tzv. zaměstnaneckou radou~
která stanoví hlavní směry 'čínnosti, hlavní ekonomické
zásady a na základě konkursu obsazuje místo ředitele.

Jedním z těchto závodů je Geodetski zavod LUblaň,
který provádí pr~ce v geodetických základech a mapo-
vání Slovínské republiky. Má 65 pracovníků a je dobře
technicky vybaveh: vlastní dva autografy Wild, letecké
komory, snímkuje letadly pronajatými ci~ilní leteckou
společností (používá čs. letadla Morav?). Městský geo-
detický závod (Zavod za izmero ln katastr Lublaň) pro-
vádí všechny geodetické práce pro pozemkový katastr
a výstavbu města. 'Technická úroveň prací je asi na
stejné výši jako u nás;' i mapy velkých měrítek se
zobrazují v Gaussově systému již řadu le't.

Spolupráce geodeta v investiční výstavbě je zajiš-
ťována jíl v předprojektové i prOjektové. přípravě. Tato
příprava se provádí v. samo'statných závo,dech urbanis-
tických i projektových, organizovaných podle místních
nebo oblastních 'potřeb.

Např. v městě Kopru je "Závod za urbanizem, pro-
jektlranje, geodezio in ekonomiko - Invast Biro", který
zpracovává geodetický i geotechnický průzkum, urba-
nistické s'tudle, sestavuje investiční" úkoly, zpracovává
projektovou a rozpočtovou dokumentaci. Závod sám. za-
dává. stavebním závodům provádění stavby, sám provádí
vytyčování, stavební dozor i zaměřování skutečného
staVu. Souhrnně lze říci, že zpracovává všechno od
investičního úkolu až do ,odevzdání objektů investorovi
,,ua klíč". Pro tyto práce se člent závod na oddělení
geodetické, urbanistické, projektové a ekonomické. Za-
jímavé je, že ředitelem závodu je tč. geodet.

Poněkud jiná organízace je ve větším městě Lubla-
Ili; kde není podóbnýkomplexní závod, ale tutéž práci
zajišťuje větší počet samostatných závodů podle jednot-
livých profesÍ. Geodetické práce ZajišťUje zejména měst-
ský' Zavod za izmero in kataster v Lublanl, který pro-
, vádí mapové, podklady pro projekty, vytYčování staveb
a vede katastr komu,nálních zilřízení včetně ppdzemních
rozVodů I pozemkový katastr. Mimo to jsou' dalM geo-
deti v urbariistickém závodě, kteří úzce spolupracují
přímo s projektanty. V projektové přípravě je tedy
nutná kooperace mezi jednotlivými záv'ody. Zdá se v~ak,
že to není na závadu, ale určitou operativní předností
,pi'í, zajišťování kapacity. předprojektové i projektové
přípravy. Všechny uvedené závody jsou menšího typu,
tj. asi 50-70. pracovníků, což pravděpodobně umožňuje
jak větší souťěživost mezi závody, tak produktivnější
,práci I operativnější plnění úkolů. I

Také v Záhřebu je trochu odlišná organizace. Např.
'fe zde zřízen závod Redltelství pro výstavbu, veřejných

objektů, který zpraccwává investiční úkol, zadává zpra-
cování urbanistických plánů, projektové dokumentace,
zadává práce stave.bní výrobě a sám provádí stavební
'dozor. Investorovi předává hotové objekty, "na klíč".
Geodetické, práce jsou zajišťovány Geodeticklm zavodem
grada Zagreba od mapových podkladů přes vytyčování
až do zaměřování 'skutečného stavu. Dosud však tento
závod nezajišťuje 'zaměřování a evidenci podzemních
inž. ;sítí, jako je tomu v Lublani. Také v Záhřebu jsou
mimo Urbanistički zavodgrada Zagreba ještě další
projektové závody, které se vzájemně podle jednotlivých
odborných profesí doplňují.

Předprojektová a projektová příprava investiční
výstavby je tedy založena na samostatných závodech,
z nichž jeden je současně kooperujícím orgánem.
Schvalovacím orgánem' je odborná stavební komise
li místního nebo městského sovětu, nebo příslušný
sekretariát autonomní republiky, a to podle společen-
ského 'významu inveStice.

Z našeho krátkého pobytu není možno posoudit
správnost, nebo výhodnost tohoto systému, neboť i v JU-
goslávii mají jistě své mnohé problémy k řešení. Z toho,
co jsme měli možnost vidět lze však usoudit, že sta-
vební rozsah jak v bytové a občanské" tak i v průmys-
lové a IllŽenfl.'ské výstavbě svěd"čí o tom, že jugoslávští
pracovníCi dovedou operativně' a zodpovědně tyto pro-
blémy ř,ešit. ' '

Dosavadní, úspěchy jugoslávských geodetů náš těší
.~ věříme, že navázání přátelských styků se bude dále
zdárně rozvíjet ku prospěchu obou stran. Svědčí o tom
i četná účast jugoslávských hostí na naší IV. geodetické
kúnferenci v Praze na podzim roku 1964.

Krumphanzl, Herda, Fanoušek

Symposium o evropské družicové síti
, a využití umělých družic Země vgeodézii

Ve dnech 14.-16. prosince 1964 konalo se v P~říži Sym-
posiu!p. o evropské družicové síti a využití umělých
družic Země v geodézii. Symposium bylo pořádáno (pod
záštitou Mezinárodní geodetické asociace) dvěma fran-
couzskými institucemi: Národním 'centrem pro výzkum
kosmiCkého prostorů. a Národním geografickým institu-
tem. Symposia se zúčastnilo přes 120 delegátů z 21 zemí. '
Kromě delegace Ipořadatelské země, nejpQčetnější byla-
delegace západoněmecká (13) a USA (11). Ze zemí ST
l?,e ~úča'stnily delegace SSSR (4), PLR (3), RLR (2) a
CSSR (1). "

Jednání se ko~la V budově Národního centra pro
vědecký "Vý'zJkmm(Centre' National de la Recherche
Scientlfique). Řídil je generální ta,jamn~k Mezinárodní
geodětic'ké asociace J. J. Lev,allois a' prof. P. Tardi.'
Na pořadu byly otázky týkající se tvorby družic<Wých
síti, 7JEljJilénlll.na území Evr,opy, ft :některéprob~émy vy-
užití pozorování umělých družic Země (UDZ) v geodé-
zii.

Byly ipf'ednesenytyto referáty a zprávy {'kromě
zahajOvacích Iprojevů a sdělení N. G. Ro!Ina:n'o geode-
tickém ,družicovém programu USA, detailně popsaném
v další~h referátech): ,

J. D. R o sen ber g: Organizace Geodetického' dru-
žlcového programu USA. Progrllll11 (tzv. Národní geode-
tiaký ,družicový p,rogram) tvoří a 1l.skutečňuje NASA
(Natiohal Aeronautics and Space Admlnlstratiolll, Wa-
shlngtlon) ve spolupráci s dalšíiInl Institucemi. Bylo jíž
vypuštěno několik UDZ, ,které bylo lze využít k řešení
geodetiokých,rúloh. Nyní se plánuje vypuštění akťivních
geodetických UDZ,:nazvaných GEOS fGeodetic Earth
Ol.'biting Satellite) a pasivních PAGEOS1) (Pa'Ssive Geo-
detic Earth Orbiting Satellite).
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Měření topocentrických souřadnic UDZ konají ze-
jména tyto tnstituce: .

a) Geodetidká služba USA, která mák diSlpOlZici8 po·
zol'Ovacíchkompleti'! s fotografickými .komórraml
BC-42) . (baHstická 'komora, Jejíž základ tvoří komora
Typu Wild RC-5 s ohjektroem astrotar, 1=305 mm,
d=117 mm, formát desek 18X18 cm).

b) Letecké síly USA - mail 9 komor 'typu PC-1000
(1= 1000 mm, d =600 mm), původně konstruovaných
,p,ro prozkumné účely.

c) NASA, pracující se systémem "Minitrack" při použití
ikqmorr PC-I000 na. paralaktické montáž!.

d) Vojens'M geodetická služba USA, mající 4 'komplety
s komorami BC-4.

eJ Astrofyzikálnl institut '(Smithsonian), kter~, má 12
Ikomor Baker-Nunn (1=500 mm, d=500 mm).

Radiová měření provádí zejména námořní služba,
NASA q. vojenská geqdetickáslužba' (systém SECOR ~
Sequential Collation of Range Stations). Geodetická
služba' USA vytvořila projekt Isvětové drUži,cové troj-
úhÉ!ln~kové sítě; její zaměření se zamýšlí provést po-
mocí IplánoV'ané družice PAGEOS.

R. R. Ne wt on: Charakteristiky družžC!'e GSOS A.
GEOS A má být první aktřv:nl t6ružice typu GEOS (viz
předch. ref.); jeJI vypuštění se plánuje na 4. polovici
r. 1965. Sklon roviny dráhy viiči rovníku má být asi
60°, vZd!ílenost od povrchu země vperigeu asi 1100 km,
v a,pogeu asi 1 500 km. Družice bude vertilkálně stabili·
;wvánaďa hude vysílat v definovaných časových ok~~
ID1žiclch'záblesky trvající asi tisícinuvtei'iny.

D. t: Jr. C 1 e m m o n s: Paslvnl, geodetická družice
USA.
Jde o drúžíciPAGEOS (viz reL J. D. Rosenberga), jejíž
vypuštění se plánuje na 1. polovici r. 1966, představu-
jícI balón typu Echa I o tellikérn aluminiovém plášti
Apri'!měru ,asi 30,5 m. Její dráhri má být téměř ptóJová
(předpokládaný sklon roviny dráhy k rovníkui=87°),
o prakticky nulové exentri~itě. s ~edpokládanoo. vzdá-
lenosti od zem'.kéhtOpovrchu asi 4 250 km. Předpoklá-
,daná doba životnosti je minimálně 5 let

Pro iměřenl topocentriokých oovnlkových souřadnic
družice PAGEOS se doporučUjí komory s Iparametry:
f=300-1aOO mm, d'=75-:J,OO mm, zorný úhel 20°-30°,
formát ďesek od 18X18 cm do' 60X60 ,cm v závislosti
na ohniskové vzdálenosti. Závěrka má poskytovat časo-
vy údaj s :přesnost,1 aleólpoň j€dné tisiclny vteořiny,
chromatická aberace objektivumá. být lmilnimálnl, dis-
tor$e ne/sou rozhodu;lcI; neboť mohou být snadno urče-
ny loalibract. . ,

A. A. M i c li a j lov: ProJekt mezinárodnl družico-
vé sí.t~ SSSR.
Projekt vy-pracoval "prof. Zongolovič. Jde o síť rovin"
n1ch trojúhelníki'! o 12 v.rcholech, pomě:rně rovnoměrně
rozlo'žených po. zemském povrchu. Z nich (vždy -ze
dvou) majl být 'simultfinně měřeny top'ocentrické rov-
níkové souřadnice UDZ. Rozměr takové sítě, má být
určen 'za:měřenlm alespoň, jedné' tzv. kosmicj{é základ-
ny (předpllkJ;á9.á se světblokaces poožitlrrh laseru).
Očekává se přesnost směrových veUčin sítě ±",1", zá-
kladny 10-6; to Ihy vedlo k Ipolqhové přesnosti bodil.
sítě asi ± 20 m.

1M. K n e i S sl: PrOJekt evropské družtcové trlan-
gulaC!e s navázán lm na ,světovou dr(lžtcovou sít USA.
Schéma rozmlstěnl družicové :sltě tzv. I.-IV. řádu na
územl Bvropy. Návrhy nJl zaměi'e~i a zpracováni ..

H. M. Dti f Ou r: 2lpráva o činnosti tzv. Speciálnl
studijnl sKupiny, utvořené (v' Meziriárodnl geodetické
asocia,ci] . pro ~zkumpoužiU metQd p1'Ostorové trian-
gulace v nOvě 2<Pracovávané ewbpskésiti. Tatostudij-
nI skupilna byJ;a vytvořena r. 1964;zatIDi-došla Q{ něko-
11kadllčlm názori'!m, hlavně doporučuje síť "pokud mo~~
no o' kratšlch /stranách". '

J. O. Ph I: 11 i ps: Protekt druž!cové triangulace
geodetické služby USA.
Jde jednak o' trojúhelníkovou síť o 36 vrcholech, roz-
místěných po celé Zemi, jednak O< síť zhu3ťovací Sěver-
ní Ame.ri!ky. Síť má být zaměřena čistě goometric'kOu
družicovou metodou s použitím budollcí družice PAGE-

..•OS. Topocentrické rovníkové souřadnice UDZ budou mě·
řeny 'komorami BC~4; celýkomplet -pozorovaclho zařl-
ZeTlí ('včetně krytu, který nahradí pozorovací domek)
je sdlwpný poměrně snadného převozu z !bodu na bod
a nenl nutno budovat nákladná stacionárnl zařlzenl.
Zatím !byla pr?1!edena zkušební měřeni na Iněkolika
bodech pomocí 'd,ružice Echo I (73 simultánnlch pozo"
rovánl ze 3 družicových hodů a 30 ze dvo~). Při určité
metodice měření snlmkových souřadnic a j~'jích trans-
fOI'ljIlace na to-pocentrické souřadnioe rovníkové dosa-
huje se směm'Vé přesnosti ± 0,3" v centrálnl oblasti
desek, ± 0.5" ve vzdálenosti asi 6 cm' od středu.
, C. F. G i I c h l' i st: Výsledky geodettckých zkou-
sek s použitlm družice ANNA.
Bylo použito tzv. geodetioké družice ANNA 1-B, vy-

puštěné 31. X. 1962; na programu ,se podílely 4 insti-
tuce: Air Force, Navy, NASA, Army. Družice vysílaIa
v definovaných ,časových okamžicích krátké záblesky,
v dostat~čném množstvl vša'k jen Vi prvních dvou mě-
slcích IpO vypuštěnI. Ty byly 'Íotngrafovány 'komorami
PC-1000 (zobrazení velikosti ,asi 70 .urn)a BC-4 (50 .urnJ.
V poloze stanoviselk bylo dosaženorel. přesnosti řádově
10'-5. SměI'lová Ipřesuo-st byla ± 1" -.:.:!= 2"; zaměřená sH
se nyní analyzuje. Výsledky 'budou publikovány po-
Z'ději.

F. Bar I i e 1': Zpráva o praclch francouzské sta-
nice Meudon.
(Používá se komory o f == 30 cm, d == 10 cm.)

H. M. D u f o u r: Geodetické spojení Francie-Se-
veml Afrika ze .simultánnlhO fotografovánl družiCe
Echo [.
Použito Ibylo francouzskýCh fotogrammetriekýohkomor
(f = 30 cm, d == 7 cm, formát desek 18><18 cm) se zá-
věrkami ve tvaru rotujícího kotouče s výřezem, umístě-
ného před objektivem. Určeny byly polo'hy 2 hadi'! :na
územl Afriky' (Hammaguir v Západnl Sahaře, Ouargla
ve Východní SahařeJ z tří daných i bodi'! (Lacanau -
bHzJko'SoiI'deaux,Agde - na 'pobřež! Středozemního mo-
ře u Sete', Oletta - na Korsice). Výsledky dosud ne-
JSou z;pracovány. Předpokládá se polohová přesnost
±'20 m.

R. C. A. Edge:/Družicová triangulace ťJe Velk~ Bri-
tánii. I

Použlvá se 2 stacionárnlch Schmidtnvých komo'r (/=610
m:m, d=610 mm) a 2 pi"enosných 'komor (1';=914 mm,
d=:145 mm). P,rvní dvě lkomory jsou schopny registro-
vat objekty 7-8 hvězdné velikosti při úhlové rychlosti
l°/sec. Speciální zařízeni pro "časování" poskytuje ;přes-
nost lepší než tisícinu vteřiny. Druhé 2 kamnry registru-
ji objekty 3-4 velikosti při úhlové ryc'hlosti 1°/sec,
přenosné časo1rací zařízení poskytuje přesnost jen 2 ti~
síciny vteřiny,'~te,rá není posta'Qu.jlcl 'pro dosažení srně-
rD'vé přesnosti ,alespoň ± I"; přesnější (± 10-4 sec)
přenosné zařízeni se vyvíjí.
Družicová síť má stoony 200-300 km dlouhé. K jejímu za·
měřeni jsou (jinak velmi výhodné) družice Echo I a
Echo IIpřiliš vysoko. Roku 1965 se zamýšlí použit cLru-
žice Explorer (balon pri'!měru 3,65 m ve výšce 590-
2 400 km, i=78°) při 'polohá,ch bHzko'perigea, :později
dru!ice GEOS. zaměřeny majl být směry spojnic geo-
detických hadi'! MaIvern-HerstmonC"eux ....,...The Verne
(Portland) .P~edpokládá se též použiti- laseri'!.

I. F. C u r [' i e: Kalibrace- balistických ~omor a te-
Jich použitl v družicové triangulact.
Detailnl a Ikompletní roe;pracovaná teorie transfOl1lIlace
snlmkových souřadniC na souřa-dnice rovnllkové.

A. A. M i ch a j lov: Simultánní m~řenl sm{jrů na
UDZ v SSSR a n~kterých dalšlch zemlch.
Zpráva o dosavadnlm měření na bodech Ríga, NikoIaJev,
Taškent, Alma Ata, Tomsk, Irkutsk, Lvov, !{,rakav a. dal·
šlch. Směrová" přesnost je asi ± 4", polohová ± eo
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až 70m. Družicová síť SSSR mfiže být základem budou-
ci jednotné družico~é sítě evropské.'

M. D e c .k: Francouzské balistické komory.
Je připravo~ána sériová vý~o,Jja deskových komor f =
= .30 cm, d = 7 cm, 1&X18 CTI)., se speciální závěrkou,
pi'!'!soovující rotující kotouč s 'výřez,em; v mce 1965 má
být vyrbbeno 16 exemplářfi (celn.a.'asi '40000 NFJ.

R. R. Ne wt{) n: PoužiU v geometrické drůžicové
geodéz.ži m~ření Dopplerovým principem.
Popis systému TRANET, používaného americkým ná-
mornictvem. Zaměřovaná sH má zatím 12 :bo"O.fi,jednak
na 8il11erickém :kontinentě, Jednak, lpo 1 'boduj v Africe,
Asii, Austrálii ,a Grónsku. Střední chyba v polo,ze bodfi
1e aSi ± 20 m na vzdálenosti 1'000-2000 km. Eráce
jsou zatím prováděny bez kontaktu s F!,ružicQlvougeo-
detickou sítí USA.

W. H.' J enk i n s: Systém SECOR pro družicov,ou
geodéziž.
PopisspeciálníbO telemetrfckého elektronického systémn
pro Iměření vzdáleností. První drUžice, nesoucí vysílaqí
částsystéthu, hyla vypuštěna v lednu 1964. Ze Zlkušeb-
ních "měření '17 vzdáleností {10 000-4 000 !kmJ mezi
daný'mI g~odétickýmI bud,y vyplynuly odchylky od
- 7,3 m do + 53,3 m. Stl'ed:ní hOdnota odchylky je
± 20,1 m. , , ',' , i ! r

G. V e Is: Nové v,físledky p oboru dJnamlcké" a geo-
metrické družicové geodézie.
Sdělení o no~ém ,odvození číselných hodtlOt koeficien-
to. v rozvoji tíhového potenéiálu 'Země z analýzy drah
UDZ. Norvé výsled'ky apllk,aceorbitálních družlcových
metod. ZpracovánQ na 50 000' pozorování cel'kem 14 dru-
žIc. Z ,analýzy dráh a určení geocentrických elemento.
odvozímy orIentační prvky 6 geodetic,kých soustav (tzv.
SeveroamerIcké, Evropské, A.rgentinS!ké, Japonské,
Austr,alské, Havajských ostrovůJ a geocenťrické sou-
řadnice všech družico~ýchbodfi.

M. Bul' Š a: Ke ,geode'tickému programu simultán.
ního pozorování um~lýchdru~ic Zem~. '
Příspěvek k teorii určení Eulerbvých úhlú, definujících
polohu os geodetického systému' v 'Zemském tělese, Zle
sImultánnHl!o měření ,směrfi na UDZ. Císelné výsledky
pro Hayfóiaův elipsoid ..

1. F. CUl' l' i e: Tr,larí.gulace s použitím družlc.
Má-lI cft družicoyou trlangulací 'dosaženo polohové
přeSiIl0sti ± 1 ,m mezi. body ve vzdálenosti ,1000 km,
nutnollhlové v\illičiny určovat s přesnosU/± 'p "10-6•
To, si Vyžádá po.řízení ~ozsáhlého pozorovacího mate-
riálU a použití spe'ciálníbo redukčního procesu {trans-
formacesnímkových "souřadnic na rovníkové J.
A,paratura, používaná ve Velké Británll, 'je kalibrována
s použitím zoorazEmí hvězd. Střednípnlohová chyba
zobrazeni Jednotllvé hvězdy (C1sJje asI ± 1,5". Oellm-
vá ,kallbrační chyba C1c mo.že být určena ze vlzoree
CC=C1s V p:2n, kde p je počet zavedených parametro.,
n počet 'použitých (a dobře ,rozloženýchJ hvězd. Při
p=6, n =60-70 vychází v daném případěC1c = ± 0,35".
KaMá poloha UDZ jeo,pravena z distorse, refra'kce a
dallšíth vllvo.. ,Redukční postup je nap'rogramován v ja-
zyku ALGOL. '

C.-P () P o ,v t ci: Použitf tzv. simultánní 'kružnice
v niikt'erých probMmech tzv. hviizdné geodézie.
Rekapitulace teorie řešení některých -úloh geometrlclké
družlcovég8Qdézíeze sImultánních d,rlJžicových měření.

Kl'IOOlěUvedených referáto.byJ,a přednesena 'krátká
sdělení o stavu prací v !některých dalších zemích.

Podrobněji byla dIskutOvána otázka geodetlt:kých
družlcových 'sítí, zejména evropské (vIz resoluce), ovšem
konečný návrh formulován nébyl.' Zatím je věc pone-
chána na iniciativě a momostech jednotlivých zemí.
Meilnárodní program, "který' je ,dosud uskute'čňo~án,
SSSR, může :být (podle návrhu sovětské delegaceJ rOiZ-
šířen 1 nazápa:dní část Evro,py. Tím by mohla vzniknout
síť, pokrývajíCí, značn,ou část eurasljského kootinentlj..
1. Symposium R IIZ o 1u c e:

u v á ž i I o ,velmi naléhavou potřebu mézlnál'odní koor-
dinace úsilí, vyvíjéného v oboru geometrIcké družlcové
geodézle, ~, to hlavně v Evropě,
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p I' i h lé d 10 k tomu, že Permanentní komise pl1Q''nové
Ivyrovnání triangulací v EV1"Opěpožádala u: příležitosti
symposI,a ve Stnckhol:mu v Isrpnu 1964 Mezinárodní
geodetic'kouasoclaci (MAG], aby ustavila v Evropě k<r
misí za účelem zmíněné koordinace v oblasti Evropy,
z dur a z ň u J e naléhavou potřebu komIsi ustavit,
n a v l' Ihu je; a~by tato komise Ihned po ustavení byla
vyzvána: k brzlremu vypracování projektu evropské
dru'žicO"lé sítě s při-pojením k síti světo'vé, aby tak ná-
rodní organizace měly možnost ,prostudovat své mož-
nosti, jak přispět k této mezinárodní práci, a
d op o r uč u j e, aby v~echny otá~ky týkající se apa-
ratur a techniky pozo'OO'vání vgeo"~netrlcké družicové
geodézii ibyly studovány studijními Skupinami Mezlná-
rnc!ní geodetiCké asociace.

2. Úkoly této komise by byly:
a I vytvořit projekt evropské družico~é geodetické sítě

včetně"lpři'pojenf'k světové, síti,
b I fOI1mulovat doporučení v oboru metodiky pozorová-

ní, ,Zlprac,ování družicové sítě i potřebných ,apara-
tur,

cI koordlnov[Ut pozorovállí,
d I formulovat hlavní zásady pro určení rozměru sítě,
el studovat ,charakteristiky družic, vhodných pro za-

měření evropské družiC!9vé sítě,
fJ Zkoumat potřeby vypuštění "evropské ,lkužlce".

3. Symposium
k o n s ta t u je', že v Evropě existuje mnoho přístrojfi
určených k pozorování družic typu Echo pro geodetické
úč'ely, a ~evýsled'ky pozorování těchto družIc j'SOU
Vi četných zemích hodnotně využívány, "
a pro t o i Ž á dá, aby MAG kladla při všech jednáních
o vypouštění geodetických družic hlavní dfiťaz na po--
třebu mít stále:k dispozici d,ružlce typu Echo.

Seznam 29 dovezených publikaci byl zveřejněn v Literá.rni
hUdce VŮGTK 1965, Č. 6. Publikace jsou uloženy V knihovně
VŮuTK, •

I
Symposil1m O urlovánf tvaru Země
(Prah~, 6.-10. října 1964J

Začátkem října se konalo v Praze gravimetrické sym-
posium o určování tvaru Země, jehož se zúčastnilo více
než 20 československých a 62 zahraničních odborníko.
z 19 států, Hlavním úkolem symposia bylo konfrontovat
v přímé diskusi výsledky -sovětské školy M. S.' Moloděn-
ského s pracemi západních gravImetrIckých škol.
, P<;>slavnostním přijetí účastníků primátorem hlav-
ního města Prahy s. Cerným na Staroměstské radnIci,
byla zah~jena zasedání v budově Geofyzikálního Ústavu
CSAV. Důležitost symposia byla zdfirazněnapřítomnosti
čelných funkcionářů geodetické mezinárodní asoc~ace,
mJstopresldento. prof. Bulanžeho (SSSRJ a prof. MarussI-
ho (Itálie], generálního sekretáře prof. LevalloIs {Fran-
cleJ a presIdenta V. sekce prof. Tengstr~ma (Svédskol.

Prvá tři zasedání byla věnována řešení okrajové
tílohy z teorie potenclálu. Jurkina (SSS~ J se zabývala
výpočtem prvé a druhé derivace tíže •...Bragard {BelgIe J
určením tvaru Země řešením dvou Integrálních rovnIc,
Bjerhammar (SvédskoJ se zabýval analytickým pokra-
čOváním 'poruchového potenciálu s povrchu Země na
referenční ploch,u. Arnold (NDRJ předložIl dfikaz' řeší-
telnosti a jednoznačnosti okrajové úlohy. Bil'O (Maďar-
skoJ se zabýval modlflkací Moloděnského metody urče-
ní tvaru Země. Jeremejev {SSSRJ odvodIl rovnice pro
výpočet poruchového potenclálu a Stokesových konstant
použItím Moloděnského vzt/lhů. '

Další jednání byl8. věnována aplikacím řešení okra-
jovli úlohy teorIe potenclálu. Pelllnen (SSSRJ Sil
v prvém příspěvku zabýval transformací Moloděnského
rovnic, V druhém příspěvku pak některými problémy
JejIch numerického řešení. Tlron {RumunskoJ referoval
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o numerickém řešení Moloděnského rovnic pro Zemi
považovanou za rovinu, Bulrša [ČSSR] zkoušel Moloděn-
ského rovnice na vhodný-ch modelech. Arnold, ~choeps,
Stange (NDR] referovali o numerickém řešení Arno~do-
vých integrálních rovnic. Přesností interpolace trhových
anomálii se zabý-val Vyskočil (-ČSSR].

Následující skupina příspěvků byla věnována vý--
zkumný-m pracím ve zkušebních oblastech., Byla to
předně 'obsáhlá diskuse o mezinárodní zkušební oblasti
v Západních Alpách, k níž přednesl. úvodní referát
Tengstrbm, 1Švédsko]. Dále byl čten příspěvek Graaf
de Huntera [Austrálie] o jehO modelu Země. Otr1go-
nome,trický-ch prae,lch v českoslovens}{é zkušební oblasti
v Roháčích referoval Hradilek [ČSSR], 6 astronomic-
kých měřeních v téže oblasti Kabeláč [ČSSR]. Gravi-
metrický-mi vý-sledky v Roháčích a srovnáním trigono-
metrické, astronomické a -gravimetrické meto'dy určení
tvaru Země se zabý-val Pick [ČSSR).

Otázce volby gravimetrického systému byly věno-
vány další dva referáty. Arnold {NDR] se zabý-val otáz
kou vhodnosti Helmertovy věže jako základního bodu
gravimetrické sítě, Tengstrl:lm [Švédsko] se pokusí!
určit z měření družic Země absolutní gravim!ftrický
systém. '

O nové ,.soustavě jednotek v astronomii referovai
Michajlov (SSSR]. Vlivem vertikálního gradientu tíže
se zabý-val Cllristov [Bulharsko]. Kašpar [ČSSR] refe-
roval ,o volbě systému souřadnic na obecné ploše na-
hražující geoid.

Další dva referáty se zabý-valy užitím družic v geo-
dézii. Zongolovič [SSSR J navrhl světový- projekt kos-
mické ,triangulace. lzotov (SSSR J se zabý-val otázkou
spojení geodetický-ch dat s daty odvozený-mi' z pozoto-
vání družic Země.

Schoeps [NDR] referovalo určení křivostitfžnice,
Barta [Maďarsko] se pokusil zjistit vztah mezi tvarem
Země a některými geofyzikálními jevy.

)Další diskuse byla věnována interpolaci tíhový-ch
anomállí. Úvod k diskusi přednesl Tengstrom [Švédsko J.
Dále byl čten příspěvek O'Keefa [USA]. Ledersteger
[Rakousko] vysvětlil sVůj názor na problematiku geo-
detické gravimetrie.

Účastnici symposia byli na závěr přijati, ministrsm
školství a kultury dr. Císařem, zúČastnili se představení
v Národním divadle a podle vlastI;lí. volby navštívili ně-
které obServatoře a prohlédli si Prahu a některé hrady.

Podle mezinárodního ohlasu se dá soudit, že praž-
ské symposium se setkalo S plným zdarem. Úplné ma-
teriály ze symposia byly otištěny ve druhém čísle ča-
sopisu Studia geophysica et geodaetica r. 1965.

Miloš Plek, GeofyztTéální ústav ČSAV,Praha

Bl:l'hm J.
Vyrovnávací poi!et. Vydalo Státní naklal(J'ate'lství tech-
nické literaturý a SlovenlSké vydav,atelstvo tech'j11ckej
literatúry. Praha, ['964, 491 srr. Cena vAz. Kčs' 36,50.

Vyrovnávací počet 'prof. Bl:l'h111aje po' vě(lecké a od-
'borné stránce důkladně a moderně izpracovanou, a po
pedagogiékometo(l.ické st'tánce 'Úče~ně roZJVrženou celo-
státní učeJbnicí. Je 'k,óncipoválna tak, alby v prvních, d'vQu
částech ipl'ř)Ie:ctlastudenty-'zaMtelčnfiky k 'líspěšnému ře-
šení vše'chpr,o Ipraxi 'dtileži'tý-ch 'úloh -a \T dalších dvou'
čá'steCh prohloubila látku vyro'vllátracího počtu, 'jak vy-
žadUje vě'de'cko'Vý~kumná práce' ve všech o:borech" jež
zpracovávají klasická fyzikální měření.

V lIJ r v nič ás t i 'kni'hy. jsou přelhled'ně po'dány 'Zá:
klady !počtu pralV'dě'pOdolbnosti, které umožňují exa'ktně
vybudorvat teoI'iichyb a 'pochopit 'zá'konitosti a mo'ž-
rloot'i fyzikálních měření.' Dp této části práce vhodně
zaipa!dákapitola věnorva'ná 'Zákonu 00 přenášení c'hy'b,
který je Izákladem ekonomi'ky mě,ření i výpočtů.

Dr u h á, nejro'zsáhlejší část knl;hy, je věnována
v geodézii neJčastěji používané metodě nejmenších čt ve1'-

cl1. 'Po ,Vysvětlení principu metody, rzdl1raznění a upod-
statnění významu aritmetického prl1měru měřené veli-
čfny 'js011vyše<třovány chara1kteristiky statistického sou-
boru měřený'c'h hodnot. Statistické pojetí vyrovnání 'je
založeno na teoriináhlYdného Ivýiběru. Dálé jsou 'podrob-
ně 'vysvětleny a na četných příkladech Dzřejměny zá-
kladní metody 'vyrovnání po'dle zprostředkujících 'pozo-
rování 'a vyrovnání 'potlle podmínkový-'ch 'po'zorování [ve
starší. literatuře Itnéně vhodně o'značované' vyrovnání
po'zorování 'závislý-ch]. V 'závěrečný'c'h'kapitoláoh druhé
části jsou řešeny 'slo'žitěljší případy: 'vywvnání zp'ro-
středk\ujících .po:zorotvání S podmínkami :a,vyrovnání 'pod-
mínko'vých wvnlc s ne'známými, [neměřený-m'i] para-
metry, kte'ré machá'zejí' v praxi dobrého uplatnění. Pro
praxi j'sou rovn~'ž, 'velmI. cenné metody a1proximativního
řešení nornnálních rovnic a z 'hle'dis'ka teoretický-ch vy-
šetřování 'důležité mo'derní postupy použití matic při vy-
rtlvnání. Historický- vývoj metody nejmenších 'č'tve'r'ců
aZ'důražnění je'ji'ch vlastností je uvedeno v posledni
kapitole, __

Tře t í 'č á s t kni1hy je 'věno'vána a(lalý-ze vý-sledků
měření, 'která má objevit 'zdroje chyb, zlepšit měřlocké
metody, ze'jména se zřetelem k 'vyloučení systematickýc'h
chyb, 'a o'dh'adnout stu1peň spole'hlivosti 'výsledkl1 vyrov-
nán{, 'Podle 'centrální limitní' věty se dospívá k normál-
nímu ro'zdělení ,chyb, které je základem intervalových
odha'dů a určení míry přesnosti i momen'tl1 11 'zá1kla'dním
soulboT'u chyb. Z vý-sledků ma'tematické 'statistiky jsou
velmi !vhodně vybrána nejdůle'ži'tější kritéria, vedoucí
k ce~kové, prověrce 'výsledkl1 měření, L s rozlišením
kvality Tů1z;ný-c;hpdzororvatelůa přístrójl1. Z 'vyšetřování
nejvě'tší dopb.'stné chyby se rpřechá'zí na 'zákla!dní pro-
blém 'praxe - opodstatnění 'pro vyloučení měkterých
měření 'z uvaž,ovaného souboru. V 'závěru třetí části 'jsou
vyše'třovány soubory 'chyb s vicero'změr,ným ro'zdělením
pI'avděpodobnO'sti.

Čtv l' t á Ič á s t 'Po1jedná'vá o systematic'ký-ch chy-
bách, které 'jisoU'dnes hlavní 'zábranou pro 'další zvyšo-
vání pře!snosti a SPOI61hlivosti měření. 'Pramení j61dnak
z fyzikálních :a 'konstruk'čních vlastností přístrojl1, je'd-
nak 'z 'vnějších podmínelk mě:ření, musí 'se olbjevova1:
vědeckým rozborem výsle'dki\ a vyluč'ovat záměrně uspo-
řádaným měře'ním. Na základě ex'aktní teorie chyb jsou
stanovenakr'itéria a metody1k vyčí'slení sys'temaťický-ch
chyb. '2í 'prakti:ckého hlediska j'sou velmi cenné závěry
ke zlepšení měřických metod a st,alflovení vah .přl'Pfiso-
bení nahodilých '.~ systematioc'ký-ch dhyb. Závěr kniihy
je věnován a'proximaci funkcí, 'principu a a'plikactm Iko·
relačního 'P0Ďtu.

Učebnice je doplněna 'potřebným'i matematickoota-
tistickými tabulkami, přehledem nejdule'žitějšíohpouží-
vaných sym!bolů :abohatý-,m seznamem I 'základní litera-
tury 'z o!bO'ruvYTOlvnávacího počtu a 'St'íl'ti'S!iky.

Vyrorvnávací počet prof. 'Bl:l.hma'je výsle:cIkem dlou-
holeté o'd'borné Vědec1kový-zkumné iperdagogi'cképráce
autora a 'bu'de dobrou repre'zentací :naší geodézie dQma'
I v 'zahraničí, Velkou předností knihy 'jesou'sta'vné vy-
užívání mo:detníc'h statistických metod, 'které se'zač'élly
v posledních desetiletíc'h v něk,te'rý'ch 'přírOdních i spo-
lečens'ký-ch vědách velmi 'široce uplatň,orvat a pr,o B!pll-
kaci v geodézii nebyly 'dosu'd souborně 'ZipraCOl.'lány.

Po'zoru'bodný polčet citací základní l'iteratury i spe-
ciálních pulblfkací, citovaný-ch v textu, d~,vá představu
o ro'zsáhlosti a rozman'itosti materiálu, který byl v knize
zpraCO'ván. Velmi 'sympatickým rysem u1čelbnice je její
odborná 'dukla'dnost i 'ži'vý-přístup k 'PrakUck~ a'pl'lkacl
vyrovnávacího po'čtu. Autor neo'pomenežádné vhodné
příle'žito!sti,a!by nezdl1ra'znil, a neulká'zal, 'že dobré 'Zvlád-
nutí metody vyrovnání nesmí 'bý-t 'Založeno ma me'c'ha-
nické 'aplikaci V'zorců a 'poučelk, ale vyžaduje př.edevším
rozbor měřených vel'ičin, ově'iIování Výsledků 'Vyrovnání
<l jejich konfrontace s jinými výslediky.
Kniha je ';p~kně' vytištěna, má Mdně oibrá!zků.i prak,

tických 'příkl1rdi\ 'ze' 'všech' speciaUzací geodézie. \Pod·
statně 'přispěje 'k širšímu uplatňórvání mo(l'erních metod
ve vyrovnáva,cím 'počtu a 'k dalšímu rozvoJi' ~ašr geo~
dézie. "

L. HralJ.ilek
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Kučera, K.

Výkladový geodetický a kartografický., slovník.: Státni
rttlkladatelství technické líteratury, Praha 1964. 128 str.
'Cena 17,50 Kčs.
Účele~ výkladového slovníku, je přispět k rychlému
upřesňová\lí znalostí, k jednoznaťnému vyjadřování, 11
tím také-k spoleblívějšímu sdělování výsledku odbor~
ných a vědeckých prací. Slovník, obsahuje télflěř tři a
půl tisíce hesel ze všech specializací, geodézie. karto-
grafie i příbuznýéh oboru. VíCe než třetina hesel se týká
veškerých přístroj u, pomůcek 11 povrchového i důlního
měření. Autor zde uplatnil, podobně jako V-aalší 'Vf"
znamně ,zastoupené specializaci - teorii chyb -:-' své
rozsáhlé odborné' znalosti a v plné miře i výsledky své
tvůrčí vědecké práce. Významně je ve slovníku zast6u~
pena také kartografie s topografickým mapováním a
fotograrr'1metrií, a matematická a fyzikální geodézie
s geodetickou astronomií a gravinletríí.

Více než ,97 % všech hesel napsal' dr. K. Kučera
sám, apoměrni;j malý počet hesel (ce~em 82) připrac
vili ostatní spolupracovníci. _,

Slovník>je účelně a úspowě uspořádán; hned za
hesly následújí jejichrsynonyma. Autor se snažil, aby na
prvníUY'místě, uvedl termín nejvhodnější; málo výstižná
nebo jazykov-ě závadná synonyma jsouuve,dena na po-
sledních místech a označena křížkem. S.amostatnou části
slovníku je abecedně seřazený rejstřík přídavných jmen;
ke každému adjektivu jsou přiřazena všechna příslušná
stibstantiva, uvedená v základní části slovníku.

Kučerův 'Y$kladový slovník je první publíkací toho-
to druhu v českém jazyce. Zvláště je proto třeba ocenit
rozsáhlou ,a velmi náročnou práci při formulaci struč-
ných, přesných a vystižných hesel z celého oboru geo-
dézie, která se 'v poslední,eh desetiletIch rychle rozvíjí
v řadě zcela nových specializfl.cí. Je proto přirozené,
že k výkladůIÍL některých hesel budou připomínky. Ně-
které z nich se týkají až příliš stručné formulace. Např.
tvrzení ... pro fyZikállíi neurčitelnost... v hesle geoid
,by bylo potřeba nahradit, poněkud širším vysvětlením.
Heslo gradient by bylo vhodnějŠí definovat jako vektor,
jehož projekce do daného 'směru vyjadřuje změnu ...

Je snad 'správné, že jsou ve slovníku uvedeny pří-
stroje a postupy vyznamné- z hlediska historického vý-,
voje, i když se v. současné praxi již nepoužíVají; do-
mnívám se však, že ve' slovníku bylo např. opomenuto
heslo trojrozměrná (prostorová l. g"odézie, kinetická geo-
,dézie ,v pojetí M. S. Moloděnského aj. Hesel, o jejichž
výkladu by bylo možno diskutova,t,. je ,relativně' malý
počet. -Přesto se d&mnívám, ž'e t1 podobných prací zá-
kladního významu by bylo. účelné využít osvědčených
zahraničních zkušeností a organizovat diskusi všech
zainteresovaných pracovníku před poslední úpravou ru-
kopisu.

Výklaď.ový geodetický a kartografický slovník je
cennou pomůckou pro Všechny/pracovnfky z oboru geo-
dézie 1 příbuzných oborů, a je významnýri1 příspěvkem
k dalŠím).l rozvoji naší, geod~zie:

L, Hl'adilek

V současné době úzké odborné' spec1aliza-ee nemohou
,všetechnické naučné slovníky a encyklopedie z hlediska
omezeného rozsahu a přehlednosti podchytit termíny
_každého oboru. Odborná terminologie je dhes velice
bohatá a živá, jednotlivé termíny se vzájemně proHnají,
takže naučný slovník nelze již sestavové\t, pouhým sou-
piseIJl hesel bez" jejich vzájemné souvztaZnosti a bez
rozlišení jejich důležitosti. Množství synonym, které
vzniklo v důsledku prudl,ého technického rozvdje a
pestrosti jazyka, mus! být určitým způsobem utříděno
a seřazeňo, I;Iby vynikla hesla, která nejlépe vyjadfujL
daný obsah. Jinak se stává odborné vyjadřování' nesro-
,z).lmiteln'ým i pro odborníky. Proto do \ popředí dnes
vystupuje otázka sestavování výkladových 'slovníki'J pro
jeden nebo několik příbuzných oborů, které by součas-
ně řešily i otázku· synonym. - . ' .

Ůalším důvodem, který, nutně vyvolává potřel:íu výc
kladového slovníku, je- mechanizace třídění a výběru

/ vědeckých, technických, a ekonomických informací.

Vzhledem\k enormnímu růstu informací ve formě knih,
časopisu, článku, skript, referátll apod. 1e potřebí, aby
každý odborník dostával vhodný výběr jen' těch infor-
'mací, které potřebuje. Aby vijak -bylo možno informace
mechanicky tř,ídit a vybírat, je potřeba, aby se použí-
vala, taková odborná termilIlologie, která se skládá
z předem stanovených a přesně vymezených pojmů. A to.
je možné jen tehdy, bude-li pro každý obor sestáven
-závazný slovnílc{thesaurus) odborných hesel a synonym.

Dokonalými výkladovými slovníky se může dosud
pochlubit jen málo oborů. Ceská~eodetická terminolo-
gie' se mohla dosud opírat pouze o vysokoškolské učeb-
nice, několik málo publikací á-hlaimě o články v časo-
pisech. Tyto publikace nemohou však výklado'!ý slovník
nahradit, protože. výběr jednotlivých termínů z nich je
pracný a nepřehlednY. Několik málo ciÚljazy€ných geo-
-detických slovníků s českými výrazy podává pouze sou-
pis termínu bez výkladu a' vtájemJ;lé vazby. Poněkud
lépe je na tom již slovenská terminologie, která má
k dispozici menší výkladový slovník ,;Zememeračská'ter-
minológia" (Bratislava, 1958, SAVj, obsahující asi, 800
nejzákladnějších termínu s vazbou jen na n'ěkterá sy-
nonyma. Ze zahraničních ,výkladových geodetických
slovníků je Il1Qžno uvést "Diétionnaire multilingue de
la F. 1. G.",vypraéovaný' za_ spolupráce několika států
a obsahující 'výklad ppuze ve francouzském jazyce. Men-
šívýkladový geodetiékýslovník mají též Maďaři.

Proto nebudeme nadsazovat, označíme-li vydání vý-
kladového geodetického a kartografického slovníku inž.
dr. K. 'Kučery, CSc. v SNTL.za pri'lkop~icky čin-, Slovník
totiž splňuje vpředu uvedeiié požadavky: j~ výkladovým
thesaurem odborných termínů, řeš,í vzájemnou vazbu
mezi synonymy a, doporučUje k .používání nejvhodnější
z nich. Obsahuje 3 483 hesel ze'všech spéCializacíoboru
geodézie a kartografie. Účast sboru 23 lektorů, kteří
se podíleli na odborném posouzení jednotlivých definic,
€lává vážnost Celému liílu. Výklad je srozumitelný, je
veden, směrem knaučJ;iosti, a proto má, bezesporu znač"
ný pedagogický význam. Pečlivý výběr filologicky i od-
borně vhodných synonym svědčí o vytříbenosti stylu
díla. Prehle'dnosti a snadnější orientace je dosaženo
vhodným dělením a označ0l'áním odstavcfJ.

Vydání tohoto siovníku mohou čs. geodetúm a kar-·
tograIům - závidět nejen pracovní'Ci, jiných oborů, kteří..
podoQné slovníky dosud nemají, ale i řada zahraničních,
geodetů. Je proto nasnadě, aby slovník co nejdříve plnil'
své poslání, tj. aby doporučované nejvl10dllější termíny
se skutečně staly, základem všech písemných a ústních
projevů prl;lcovníkuoboru. Proto by se slovník měl stát
součástí příruční ,knihovny každého geodeta a karto-
grafa jako zdroj poučení a správného vyjadřování.

Případné výhr~dy k některým termínům by měiy
ustoupit snaze po' zavedení jednotného' odborného vy-
jadřování. Jazyk je živý, a rovněž ani jakýkoliv slovník
není strnulou záležitost! a musí se dále vyvíjet: Proto
veškeré připomínky by mjHy\ být posílány přímo auto-
rovi slovníku, aby jej mobl dále doplňovat a učinit
z něj živý, odraz postupného růstu geodézie a karto-
grafie.

Kartografický a reprodukční ústav v Praze

Národní technické muzeum

Závodní pobočka ČSVTS při KRŮ v Praze

\.
Výstava se koná v Národním technickém muzeu
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VES Carl Zeiss JENA

ve výrobě'geodetických př!strojO představuje reduklnf tacheometr
BRT 006 z Jeny. Jako měřič vzdilenostl se dkladnou ve stanoviiti
a s autoredukci hodi se výborně pro přesné tacheometrlcké likoly
v katastrálnim zaměřováni, v městském zaměřovini, v Infenýrsko-tech.
nickém měřeni a ve stavebnictvi. Měření vzdálenosti se děje s konstant.
nim paralaktickým lihlem a měnitelnou základnou. Středni chyba pro
vzdilenost 60 m, měřená dvojitou koincidencí. je ± (3 .•. 4) cm, pro
směr měřený při dvou po~ohách dalekohledu ± 15".


