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Leto!ní kv~ten je významným historickým mez-
níkem v život~ v§eho našeho lidu a samozřejm~
t nds geodetťí. a kartografu. Vždyt prt1v~ před 25
lety Isme s nad§ením, jt1sotem a kv~tinami vítali
naše osvoboditele - slavnou Rudou armt1du. Byli
Isme všichni !fastni, že skončila nacisttckt1 oku-
pace, že skončilo sedm nejčern~j!i.ch let v našich
d~jint1ch.
Tehdy tsme si t~žko d~lali pl'edstavu o tom, tak

~e život nt1roda bude dt1le vyvíjet, ale v!ichni po-
'krokoví lid~ byli pFesvědčeni o tom, že spojenectví
se Sovětským svazem nepochybně zajišfuje pevnou
a spolehlivou zt1kladnu pro rozvoj hospodt1řsk~ho
a kulturního života v podmi.nkt1ch zcela nových,
ve kterých lid bez vykořistovt1ní bude moci budo-
vat svoji novou vlast a v ni. nový život bez kapi-
talistů.
Rovněž češti. geodeti a kartografov~ spojovali

svoje perspektivní představy s touto vpravd~ no-
vou érou života našeho lidu. Nově vzniklé plt1ny
a představy nebyly tednotn~, dalši. cesta v nových
podmínkt1ch se hledala a všichni z nt1s, českých
geodetu a kartografu, kteří tehdejší dobu aktivně
prožívali, si dobře pamatujeme, že jsme v nov~m
svobodn~m státě nechtěli znovu proži.vat zkušenosti
žívota zeměměřičU z prvni. republiky.
V první republice z počátku zeměměřič, častěji

nazývaný geometrem, nepředstavoval významu sv~
práce odpovi.daji.cí společenskou složku. Měl zprvu
dvoulet~ doplňkové pomaturitni. vzdělání a víme,
kolik dalo ústli., aby mohl používat po roz!íFen~m
třflet~m vysoko!kolsk~m vzdělt1ní tttulu zem~měřic- .
ký inženýr.
Ze zkušenosti víme, že ze společenského hle-

diska níkdy nedosáhl úrovně ostatních vysoko!kolt1-
ku, a to aní platově, ani významem sv~ práce.
ZeměměFiči po absolvování třílet~ho vysoko!kol-

ského studia většinou nastupovali do státni. služby,
kde pracovali především pro zt1jmy ministerstva
financi. pFi vyměřováni. pozemkov~ dan~. U tehdej-
ši.ch 1cr.J.tastrálni.ch měřickýchúřadl1 vykonávali
všechny běžn~ druhy práce, jak v poli, tak v kance-
láři, z nichž v~tšina zdaleka nevyžadovala vysoko-
školskou kvalifikaci. Platov~ ohodnocení probíhalo
v tarifních třfdt1ch podle zt1sad v~kového automa-
tu a tak celkové perspektivy byly nevalné. Za ta-
kov~hoto .stavu byl utlumen zájem o iniciativu, no-
vou techniku, k čemuž velmi napomáhalo podpru-
m~rn~ technické vybavení pracovišf i samotn~ pra-
covní prostředí. Celý služební syst~m byl vyloženli
byrokratický a leho dtlsledky v n~kterých sm~rech
tešt~ dodnes pocitujeme. Na této skutečnosti zcela
nic nem~ní okolnost, že tehdy fungovala sít civil-

ních geometrtl, v jejichž službt1ch mohli najt! pra-
covní příležitost především nejmladší pracovníci,
avšak jejich perspektiva byla vždy netasná.
Nacistická okupace dále zhor!ila pracovní pod-

mínky, mnoho zem~měřiču toto čern~ období ne·
přečkalo, vysoké školy byly zavřeny a dnes s odstu-
pem doby je zcela jasno, jaký osud byl česk~mu ná-
rodu a česk~ inteligenci zvlášf plánovt1n. Dusledky
tohoto chmurného obdobi. cíti.me dodnes, a to ze-
jména proto, že se nemohlo podařit odstranit du-
sledky uzavřeni. vysokých škol a nahradit chybě-
líci. vysokoškoláky. Proto nám chybí tolik odborní-
ku v našem odv~tví - právě ve středních produktiv-
ních letech.
Po roce 1945 byli geodeti organizačně roztříšt~-

ni, a proto nemohli efektivn~ vytváFet duležité
předpoklady pro plánováni. a řízení rozvoje národ-
ni.ho hospodářství na nové základně. Proto si vy-
soce váži.me toho, že pod vedeni.m Komunistick~
strany Ceskoslovenska se podařilo vybudovat uce-
lenou a jednotnou organizaci zem~m~řické a kar-
tografické služby. Nechci rozvádět podrobněji histo-
rický vývOj, poněvadž na stránkách tohoto časopi-
su byl mnohokráte podrobn~ vyUčen, naposledy
v dubnu roku 1968. V tomto či.sle Geodetick~ho a
kartografického obzoru devět předni.ch pracovníku
našeho odvětvi. spolu s kolektivy vyčerpávaji.cím
způsobem uplynulé obdobi. zhodnotili. Vřele dopo-
ručuji, zejm~na mladým spolupracovni.kum, aby se
s upFímným zájmem k obsahu těchto Nt1nku vrátili
a věnovali jim svoti laskavou pozornost. Jsem pře-
svědčen, že zi.skají jednoznačný názor o tom, že
se.skutečně podaFilo v našich podmínkách vykonat
mnoho podstatného pro úsp~šný rozvoj gl'!od~zie a
kartografie. Na těchto úsp~šných výsledcích ne-
muže nic změnit okolnost, že některé výsledky
mohly být citelně výraznější, že v některých otáz-
kách tsme mohli být mnohem dále, a že jsme si
mohli i některé potZže ušetřit. Historie nás pouču-
je o tom, že isme šli mnohem rychleji kupředu tehdy,
když jsme v odvětví i resortu byli jednotni a kdy
tsme se skutečně řídili· zku!enostmi Komunistick~
strany Ceskoslovenska a plnili poctivě sv~l'en~ úko-
ly. Naopak projevy stagnace je možno zazname-
nat ve všech případech, kdy sev naší pom~rn~
mt1lo početné rodině projevovaly prvky nesoudruž-
skýCh vztahU a nejednotnosti.
Tato skutečnost žádn~mu pozorn~mu čtenáFi zmí-

něných článku nemuže uniknout. Toto poučení tsme
zvláště draho zaplatili v uplynulých dvou letech.
Máme v živ~ pam~ti, tak prt1vě v uplynulých dvou
letech politický i organizačn~ ekonomický vývOI
byl poznamenán snahami o revizi hospoddl'ské po-
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litiky strany i resortu, jak byly silné desintegrač-
ní a protisocialistické akce, které se v tomto ob-
dobí prosazovaly. Tím politicko-hospodářská funkce
resortu na konci roku 1969 již neodpovídala úrovni
současných potřeb našich zemi}mi}řiču.

Nejvyšší stranický orgán v naší zemi projednal
úrovefi konsolidace pomi}rů i zaměření další čin-
nosti organizací Ceského úřadu geodetického a kar·
tografického. Závi}ry tohoto jednání jsou zveřejni}-
ny. Přední pracovníci resortu již usllovni} pracují
na jejich realizaci, celé kolektivy pokrokových pra-
covníku přijaly velmi hodnotné závazky na počest
25. výročí osvobození naší vlasti Sovi}tskou armá-
dou. Je možno prukazně konstatovat, že značni}
narustá počet pracovníku, kteří svými návrhy, do-
poručeními i připomínkami se snaží upřlmni} při·
spi}t k nápravě nedostatku, ale především k tomu,
aby rozvoj odvětví i resortu byl co nejrychlejší.
Opravdovými skutky a poctivou prací se znovu
ovi}řuje platnost dříve osvědčené zkušenosti, že roz·

hodující část našich geodetu a kartografu se ve
složitých podmínkách dovede velmi reálně a kon-
krétni} postavit ke svým úkoll1m, aktivně pracovat
pro splnění všech závi}ru straný a vlády. Vážím
si této skutečnosti, neboť je to nejcenni}/ší dar,
který mužeme naší společnosti při slavném výročí
přinést. -

Tento aktivní přístup nás proto všechny oprávni}-
ně vede k přesvědčení, že čeští geodeti a kartogra-
fové představují spolehlivé zázemí pro současnou
politiku strany a vlády a je možno vyslovit proto
přesvědčení, že se všem společně dohromady v krát-
ké doM podaří překonat hlavní nedostatky a vy-
budovat geodetickou a kartografickou službu na
světové úrovni a tím zabezpečit odbornou technic-
kou základnu pro daBl úspi}šný rozvoj naší zemi}.

Ing. František Koubek,
předseda Ceského úřadu geodetického

a kartografického

Použití samočinných počítačů
při kartografických transformacích

Ooc. Ing. Vladislav Hojovec, CSc.,
fakulta stavebnf ČVUT Praha

Ing. Bohuslav Veverka,
Kartolrafle, n. p., Praha

Automatizace v ruzných oborech lidské činnosti
se dostává i u nás do popředí výzkumných prací a expe·
rimentů. Rovněž v geodézii je vyvíjeno úsilí o zave·
dení automatizovaných procesů. V kartografi.i při
tvorbě map malých měřítek narážejí tyto snahy často
na nedostatky v algoritmisaci některých částí celého
procesu a zdá se, že celková automatizace kartogra.
fického procesu bude velmi obtížná a v některých fá.
zích možná i neuskutečnitelná. Je tedy pochopitelné,
že je třeba z počátku se zabývat některými dílčími
otázkami. Jednou z nich je možnost užití samočinné.
ho počítače mj. též k řešení kartografických transfor.
mací, které bylo též předmětem diplomního úkolu [9]
na katedře mapování a kartografie stavební fakulty
ŮVUT v Praze.

2. Některé možnosti transformace
při kartografické tvorbě

2.1 Lineární transformaění metody

Při kartografické transformaci z podkladových
materiálů, která je jednou z etap tvorby sestavitelské·
ho originálu odvozené mapy, bylo by jistě teoreticky
možno užít celé řady transformačních metod, známých
z geodézie. Těch můžeme někdy použít při transforma·
ci bodů ojedinělých; jedná.li se však o exaktní trans·
formaci mapové kresby, tedy teoreticky nekonečného
počtu bodů, pak je s ohledem na usnadnění práce tře·
ba volit takové zpflsoby, které je možno určitým

způsobem mechanizovat i za cenu částečné ztráty
přesnosti, ležící v intervalu možné nepřesnosti mapo.
vé kresby.

Vedle pracného, třeba jen částečného ručního
překreslování volí se často lineární proj ekti vní
transformace, kterou nahrazujeme zpravidla velmi
složitý exaktní transformační vztah mezi zobrazením
podkladového materiálu a sestavitelského originálu.
Skutečnost, že uvedené transformace převádějí pří.
mou bodovou řadu opět na přímou řa{1u bodovou
omezuje často rozsah použitelnosti těchto způsobů
a celé transformované pole je nutno dělit na takové
části, v nichž zvolený transformační vztah aproximuje
vztah exaktní s postačující přesností. Je známo, že
použitelnost lineární transformace je přitom závislá
nejen na velikosti území, ale též na různosti průběhu
délkových zkreslení v obou uvažovaných zobrazeních.
Použitím lineárních transformačních metod se zabý.
vají např. práce [4], [7], [8].

2.2 Některé nelineární transformaění metody

K častému užívání způsobů lineárních vede hlav·
ně možnost jejich realizace některými přístroji, usnad-
ňujícími transformační proces mechanizovat. Z lite.
ratury např. [2] mj. vyplývá, že k automatizaci v kar·
tografi.i bude třeba předpokládat vyjádření čarových
prvků a polohových informací v digitální formě,
schopné zpracování v samočinném počítači. Takové
vyjádření pak umožňuje při hromadných transforma·
cích samočinným počítačem v přípravné fázi pro auto·
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matický kreslicí stůl používat i nelineárních transfor-
mačních způsobů, popsaných např. v pracích [1], [3].
Můžeme použít např. převodu přes zeměpisné souřadni-
ce podle známých zobrazovacích rovnic u obou daných
zobrazení, v některých případech metody eliminace
zeměpisných souřadnio, u konformních zobrazení (pro
mapy malých měřítek však používaných jen výjimeč-
ně) způsobu s využitím vlastností konformních soustav
apod. Aplikaci těchto metod, známých z geodézie, na
kartografické transformaoe může však často ztížit
okolnost, že u podkladového materiálu nebudeme znát
přesně hodnoty konstant zobrazení, např. polohu kar-
tografického pólu, nezkreslených rovnoběžek apod.,
které by bylo třeba před použitím zjišťovat, někdy
i dosti pracně. Některé z těchto metod jsou - jak již
bylo uvedeno - bez obtíží aplikovatelné jen ve speciál-
ních případech. Při tvorbě komplexního transformač-
ního programu by bylo třeba uvážit všechny možné
transformace zobrazení, ke kterým může dojít,včetně
transformací zeměpisnýoh souřadnic na kartografické,
polárních na pravoúhlé atd., i když by nesporně s vý-
hodou u některých z těchto metod odpadla nutnost
zjišťování lokálního rozsahu jejich platnosti. Pro mož.
nosti užití transformací vyšších řádů pro kartografic-
ké účely byla námi proto uvážena metoda rozvoje
transformačního vztahu v mocninovou řadu, u níž
není třeba znát zobrazovací rovnice.

3. Transformace rozvoj em v mocninovou
řadu

3.1 Matematická formulace úlohy a její řešení

Označíme-li pravoúhlé rovinné souřadnice bodů
podkladového materiálu Xl, yl, sestavitelského origi-
nálu XII, yII, budeme realizovat transformační vztah
mezi oběma zobrazeními rovnicemi

XII= aoo+ alOxl+ ao1yl+ a20xl2+ auxlyl +
+ a02y12+ ...

yII = boo+ ~oxl + bo1yl+ b2oxl2+ ~lxlyl +
+ bo2YI1+ ....

V rovnicích (1) jsou koeficienty aii, bil zatím ne-
určeny a pro hromadnou transformaci je třeba jejich
hodnoty stanovit. Z vlastní formulace úkolu je však
zřejmé, že budeme mít vždy určitý počet identických
bodů, nejčastěji bodů uzlových (průsečíků poledníků
a rovnoběžek geografické sítě). Jejich pravoúhlé sou-
řadnice v zobrazení sestavitelského originálu budou
buď vypočteny předem nebo vypsány z tabulek apod.
Souřadnice v zobrazení podkladového materiálu získá-
me zpravidla odsunutím; mohou tedy být vyjádřeny
v místní soustavě listu. Je zřejmé, že pro transformaci
prvního řádu potřebujeme obecně 3 identické body
pro výpočet 6 koeficientů ze soustavy o 6 lineárních
rovnicich, pro transformaci kvadratickou 6 identic-
kých bodů, pro kubickou transformaci 10 identických
bodů atd. Obecně bychom podle aritmetické řady
2. řádu (2. posloupnost diferencí s konstantními členy)
mohli psát, že pro určení koeficientů v rovnicích (1)
až s členy m-tého řádu potřebujeme (1 + 1,5 m +

+ 0,5 m2) identických bodů. Dosazením známých sou-
řadnic identických bodů do rovnic (1) získáme tedy
2 samostatné soustavy, z nichž každá má (1+ 1,5m ++ 0,5 m2) lineárních rovnic pro výpočet koeficientů
aif resp. bil' Potřebný řád transformace je závislý na
rozsahu transformovaného území a obou zobrazova-
cích metodách a může si jej případně počítač automa-
ticky sám určovat podle odchylek, vzniklých v da·
ných a transformovaných souřadnicich dalších iden-
tických bodů, vhodně zvolených za body kontrolní.

V článku se zaměříme dále na experimentální
řešení několika otázek, s transformací spojených.
Z hlediska organizace práce je pro usnadnění výpočtu
výhodné použít k řešení soustav rovnic typu (1) k urče-
ní koeficientů samočinného počítače.

3.2 Použití samočinného počitače při výpočtech

V práci [5], publikované v tomto časopise, byly
ukázány příklady programování v programovacích
jazycích s potřebným vysvětlením; budeme zde proto
předpokládat znalost základních termínů a prinoip
jednotlivých systémů.

Velmi rozšířeným programovacím jazykem je
ALGOL 60, v němž jsou často publikovány výpočto-
vé algoritmy. Blízký tomuto jazyku svou formou zá-
pisu je jazyk SLANG [6], užívaný též v Matematické
laboratoři ČVUT v Praze pro stroj MINSK 22. Fa.
kulta stavební má možnost tohoto stroje i programo-
vacích prostředků užívat. V jazyku SLANG jsou vy.
pracovány i některé procedury, kterých bylo užito
při našem opakovaném řešení systémů rovnic pro
výpočet neznámých koeficientů v rovnicích (1). V dal-
ším uvedeme program pro transformaci kvadratickou
a vysvětlíme jeho význam.

Označení
řádku pro
vysvětlivky

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

Program

'BEGIN
'REAL 'ARRAY A [50-1:6,1:7];
'INTEGER I, J, K;
INPUT (1);
'FOR K: = 1 'STEP 1 'UNTIL 2 'DO
'BEGIN
'FOR I: = 1 'STEP 1 'UNTIL 6 'DO
'FOR J: = 1 'STEP 1 'UNTIL 7 'DO
IN (A [I, J]);
ELIM (A, A);
OUTPUT (10);
SL (1,7);
'FOR I: = 1 'STEP 1 'UNTIL 6 'DO
OUT (A [1, I]);
LINE
'END;
'END; 'FINISH;

Nebudeme se zde zabývat všemi rozdíly jazyka
SLANG a jazyka ALGOL. Popíšeme pouze ty zvlášt.
nosti,· které jsou pro pochopení uvedeného programu
důležité.

V jazyku SLANG obsahují identifikátory vedle
dalších možných symbolů (číslic a znaků "." a 10")

. "
velká písmena. Rozlišuji se podle prvníoh šesti znaků.
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Základní symboly, které jsou v jazyku ALGOL 60
tištěny tučně, začínají zde apostrofem a rozlišují se
podleprvníoh tří znaků. Tedy napíšeme-linapř. v urči·
tém místě 'END PROGRAM,je tento základní sym.
bol svým významem totožný s 'END. Další rozdíly
vyplynou přímo z vysvětlivek k jednotlivým částem
programu:

Označení
řádku

1,17,6,16 - Základní symboly, do kterýoh je stejně
jako v ALGotu uzavřen program nebo
též složený příkaz, případně blok. Za
konoovým 'END následuje 'FINISH,
sloužíoí jako kontrola správnosti počtů
'BEGIN a 'END v programu. Přeloží
se jako instrukoe STOP. Celý program
má tvar

poznámka 'BEGIN ... 'END; 'FINISH;
poznámka

přičemž poznámka (která může být na
začátku a na konoi programu) se igno.
ruje.

- Deklaraoe pole, skládající se ze speoi.
fikaoe typu pole a symbolu 'ARRAY.
Pak následuje seznam identifikátorů
polí (v našem případě A) a tzv. zadání
pole v hranatýoh závorkáoh, kde je nej-
dříve vepsán počet buněk paměti, které
poli. reservujeme (oeločíselná konstan.
ta). Je oddělena od dalšíoh údajů oddě·
lovačem ,,-". Pak se zapíše seznam
dvojio mezí pro hodnoty indexů (nezá-
porná čísla nebo proměnné oeločíselné-
ho typu), přičemž dolní mez od horní
se oddělí znakem ,,:", jednotlivé dvojioe
mezí pak znakem" ,". Kdyby se vy.

Bod 0:1) 011 o

7 0,125 0,000 0,125
8 -0,833 0,000 0,833
9 -0,579 0,000 0,579
10 -0,376 0,000 0,376
11 -0,206 0,000 0,206
12 -0,092 0,000 0,092
13 0,066 0,000 0,066
14 0,105 0,000 0,105
15 '0,127 0,000 0,127
16 0,132 0,000 0,132
17 0,107 0,000 0,107
18 0,084 0,000 0,084
19 0,056 0,000 0,056
20 0,027 0,000 0,027
21 -0,022 0,000 0,022
22 -0,036 0,000 0,036
-23 -0,041 0,000 0,041
: 24 -0,034 0,000 0,034

°'25 . -0,012 0,000 0,012[ .. '26 0,127 0,025 0,130
27 0,066 0,021 0,077

1<28 0,128, 0,065 0,144
29 0,138 0,118 ,0,181
'30 0,027 0,025 0,037
31 0,084 0,028 0,089

Zl

n

2J

Z4

Z5

-0,5 0,0 0.5
l~

Graf 1

skytlo u několika polí stejné zadání, pak
je možno zapsat je až za posledním
identifikátorem.Maximální dimenzepo-
le je 3, maximální počet prvků 3900,
maximální mez 4095. V našem přípa-
dě se jedná o transformaci kvadratio·
kou, tedy o řešení dvou soustav rovnio
po 6 neznámýoh koefioienteohalf resp.
bij; proto dvourozměrná rozšířená ma-
tioe je v obou případeoh typu (6 X 7).

- Deklaraoe proměnnýoh je v podstatě
. shodná s jazykem ALGOL 60.

- V jazyku SLANG je možno užívat ně.
kterýoh procedur, které značně zjed.
nodušují práci při programování. Pro·
cedura o identifikátoru INPuT slouží
k přepínání vstupních zařízení (označe.
nýoh v oblé závoroe). INPUT (1) značí
vstup přes první snímač děrné pásky
v režimu start - stop. Parametr 2
v závorce značí obdobně vstup druhým
snímačem, 4 pak vstup ze spřaženého
dálnopisu.

- Z rovnic (1) je zřejmé, že pro kvadra-
tiokou 'transformaoi hledáme 6 koefi-
cientů a'i a' 6koefioientů boi' rtešeni
systému 12 rovnio se rozpadá. - jak
jsme již naznačili - na dvakrát opako-
vané ře~ní systému 6 rovnic. Opa.ková.
ní m.ůžeme programovat např. pfíka..
zem cyklu, který v jazyku SLANG
může mít dva tvary, z niohž jednoho
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bylo užito. V cyklu je prováděno více
příkazů, proto je třeba z nich utvořit
příkaz jeden a to uzavřemm do příka-
zových závorek 'BEGIN, 'END (ř. 6,
16).

- Příkaz pro proceduru IN prováděnou
v cyklu tak, že procedura pracuje pro
všechna ~i' tj. pro i = 1, 2, ... , 6,
i = 1, 2, ... , 7. Příkazem v cyklu je
procedura IN pro vstup čísel dříve
udaným vstupním zařízením (ř. 4).
Procedura převede čtená čísla do dvoj.
kové soustavy a uloží je do určených
buněk. Procedura IN v jazyku SLANG
též indikuje některé chyby.

- Procedura ELIM řeší soustavu lineár·
ních rovnic. Pracuje metodou eliminač.
ní s výběrem hlavního prvku při kaž.
dém eliminačním kroku. Má dva para-
metry typu 'REAL 'ARRAY, takže
příkaz např. zní ELIM (P, R). Přitom

P je rozšířená matice soustavy, kterou
procedura ničí. V našem případě se
jedná o matici A (6 X 7), deklarova-
nou v ř. 2,

R je pole, do jehož prvních n buněk se
ukládají složky vektoru řešení. Jestli·
že v našem případě je polem R
označeno opět pole A, budou výsled.
né koeficienty di; resp. bii z rovnic (1)
uloženy v prvních 6 buňkách pole A
(matice A je v počítači uložena po
řádcích).

- OUTPUT je opět procedura, obdobná.
proceduře INPUT s tím rozdílem, že
přepíná zařízení výstupní. Jediný para-
metr v oblé závorce značí druh výstup-
ního zařízení, kterým může být jeden
ze dvou perforátorů, spřažený dálnopis
nebo široká tiskárna (užito v našem
případě parametrem 10).

- SL je procedura, určující výstupní tvar
čísla typu 'REAL. První z jejíoh para-
metrů (oba typu 'INTEGER) stanoví
počet míst před desetinnou tečkou,
druhý pak počet desetinných míst man-
tisy. čísla vystupují v semilogaritmic-
kém tvaru.

- Příkaz cyklu, který provádí proceduru
OUT pro parametry 1, 2, ... , 6. Proce.
dura OUT způsobí výstup určitého po-
čtu čísel na daném výstupmm zařízení
podle uvedeného tvaru. V našem pří-
padě tedy procedura OUT (A [1, I])
způsobí podle ř. 10 výstup na široké
tiskárně.

- Procedura LINE bez parametru způso.
bí návrat vozíku a posun o řádku.
Znamená to, že koeficienty bij se budou
tisknout na novou řádku, tedy pod koe·
ficienty aii' Budou se počítat obdobně
jako koeficienty aii a to pro K = 2 (ř. 5);
tedy se bude opakovat celá práce podle
ř. 6 až 16.

Procedurou LINE je současně za·
jišťován tisk, protože procedura OUT
při výstupu na řádkové tiskárně pouze
zanáší čísla do registru tiskárny.

3.3 Zkoumané otázky a přehled výsledk .•••.

Řešením systémů rovnic (1) získáváme transfor·
mační klič. Opakovaným výpočtem pro různou volbu
identických bodů, rozsah území a různá zobrazeni je
možno zkoumat některé otázky, které jsou s trans-
formačním problémem spojeny.

- Protože s kartografickou aplikaci transformace
vyššího řádu nejsou dosud dostatečné zkušenosti, je
třeba alespoň experimentálně na jednotlivých příkla.
dech zaměřit se na některé otázky, jako např. velikost
polohové odchylky v závis10stina poloze transformo.
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vaného bodu, na řádu transformace, dále pak vztah
rozměrů území a potřebného řádu transformace, zlep.
šení proti užívaným lineárním způsobům, vliv různosti
zobrazení apod. Některé z těchto problémů budou
alespoň numericky (experimentálně) osvětleny na ná-
sledujících příkladech.

A. Evropa
I. Kuželové konformní zobrazení Kavrajského.

II. Azimutální ekvivalentní zobrazení Lambertovo.

Bylo užito kvadratické transformace území o ve-
likosti 20° X 20° pro měř. 1 : 10 000 000. V tab. 1
jsou uvedeny v cm odchylky v souřadnicích (o"" 011)

a v poloze (o) transformovaných bodů od polohy exakt-
ní při identických bodech 1, 2, 3; 4, 5, 6, vyznačených
v obr. 1. V identických bodech jsou odchylky nulové,
což svědčí o správnosti výpočtů.

Průběh velikosti polohové odchylky o na střed-
ním poledníku o zeměpisné délce 20° podává pro lepší
názornost graf 1; v něm jsou polohové odchylky pro
body z obr. 1 a tab. 1 rovny absolutním hodnotám
odchylek o",v souřadnici x, neboť uvažovaný polednfk
je kartografickou osou a tedy 011 = O.

Je zřejmé, že uvnitř transformačního klíče je ve-
likost polohové odchylky závislá na vzdálenosti od
identických bodů. Proto největší odchylky vycházejí
u bodů 28, 16. Jsou·li dva identické body na témže
poledníku, je vidět z grafu 1, že k největší odchylce
dochází zhruba uprostřed. Z grafu 1 je též vidět, jak
vně transformačního klíče rychle narůstá hodnota po-
lohové odchylky a to se stoupající zeměpisnou šířkou,
pravděpodobně vlivem narůstajících rovinných sou-
řadnic, způsobujících v rov. (1) rychlé zvětšování
hodnot mocninných členů a tím zpomalení konvergen-
ce. Tím lze vysvětlit poměrně malé hodnoty odchylek
u boda. 21, 22, 23, 24, 25. V porovnání s kolineární
transformací, která byla vyzkoušena grafickým způ-
sobem, klesá polohová odchylka zhruba na polovinu;
při kolineaci vychází např. pro bod 7 hodnota cca 3 mm

B. Arktida

I. Azimutální konformní zobrazení (stereografická
projekce).

II. Azimutální ekvidistantní zobrazení Postelovo.

Bylo užito transformace kvadratické, která byla
dále rozšířena o některé členy kubické pro názor
o číselné snížení polohové odchylky. Přitom bylo užito
identických bodů 1, 2, 3, 4, 5, 6 podle obr. 2, odkud

IKvadratioká tr'a.nsformaoe Kubioká transformaoe
Bod

I I0", I 0ll I o o", °ll o

7 0,025 0,025 0,035 0,019 ,,-0,007 0,020
8 0,031 0,031 0,044 0,023 -0,009 0,025
9 -0,098 0,003 0,098 -0,056 0,014 0,058

10 -0,003 -0,098 0,098 -0,001 0,036 0,036
11 0,031 0,017 0,035 0,012 -0,004 0,013
12 0,017 0,031 0,035 0,014 -0,007 0,016
13 -0,031 0,101 0,105 -0,063 0,108 0,125
14 0,036 0,023 0,043 0,018 -0,014 0,023
15 0,023 0,036 0,043 0,023 -0,004 0,023
16 0,101 -0,031 0,105 0,036 0;121 0,126
17 0,011 -0,008 0,013 0,005 -0,012 0,013
18 -0,008 0,011 0,013 0,005 0,013 0,014

je též patrný rozsah území 15° X 30° při měřítku
1 : 10000 000.

V tab. 2 jsou opět uvedeny v cm odchylky v jed.
notlivých souřadnicích a v poloze transformovaných
bodů. Potvrzují se znovů závěry sub A, dále je patrno,
jak klesá polohová odchylka se stoupajícím řádem
transformace. Pro body 7, 8 činí např. 'odchylka po
kolineárnf transformaci 0,16 a 0,14 cm, po kvadratic·
ké transformaci pouze 0,04 cm a po kubické již jen
0,02 cm.

C. Západní Evropa
I. Kuželové ekvidistantní zobrazení pro mapu světa

v měřítku 1 : 2 500 000. .
II. Azimutální ekvivalentní zobrazení Lambertovo,

měřítko 1 : 10 000 000.

V budoucnosti bude jistě velmi často užíváno jako
pódkladového materiálu mapy světa v měřítku
1 : 2 500 000. Má proto převod z kuželového ekvidi.
stantního zobrazení značný význam. Bylo užito kva-
dratické transformace o identických bodech 1,2,3,4,
5, 6 podle obr. 3 v územním rozsahu 12° X 12°.

Při kolineární transformaci je v bodě 13 uprostřed
uvažovaného území polohová odchylka rovna O,U cm.

Bod 0", °ll o

7 -0,006 -0,001 0,006
8 -0,005 0,002 0,005
9 -0,005 0,007 0,009

10 0,005 0,002 0,005
11 -0,005 -0,003 0,006
12 -0,005 0,002 0,005
13 -0,005

I
0,000 0,005

14 -0,004 -0,002 0,004
15 -0,005 0,002 0,006

Z tab. 3 je vidět, že v tomto bodě činí při kvadratioké
transformaoi polohová odohylka pouze 0,005 om;
i v ostatních kontrolníoh bodech je odchylka velmi
malá. I když uvažovaný rozsah je pro dané měřítko
poměrně malý, dá se soudit, že transformace kvadra-
tická oproti lineární značně zvýší možný rozsah trans.
formovaného území.
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Automatizace kartografického procesu bude jistě
vyžadovat různých přístrojů. Je to speciálnf zařízeni
na automatické snimáni souřadnic při sledováni čáry,
kterého - pokud je nám známo - není dosud u nás
používáno. Automatický kreslicí stůl Digigraf je
v ČSSR již vyvinut a kromě toho je v našem resortu
užíváno stolu Coragraph švýcarské firmy Contraves.
Samočinný počítač bude nepochybně vázat svou řídi-
cí funkcí celý proces nebo alespoň většinu jeho fází.
Transformace mocninovou řadou vyššího řádu je
podle našich výsledků nejen použitelná, ale bude nej-
lépe vyhovovat při digitálním vyjádřeni obsahu mapy.
Přitom je nutno zdůraznit, že na rozdíl od našeho
dílčího algoritmu bude nutno a možno plně automati-
zovat celý výpočetni proces na samočinném počítači,
tj. tedy nejen řešeni systémů rovnic pro výpočet koe-
ficientů, ale též koeficienty těchto systémů z daných
rovinných souřadnic i konečný výpočet transformace
s předchozími indikacemi polohových odchylek v dal-
ších identických bodech. Též bude jistě možno na
počítač přenést optimální výběr identických bodů,
volbu potřebného stupně transformace apod. V tomto

článku jsme pouze chtěli ukázat, že užití rozvoje
transformačnich funkcí v mocninovou řadu je výhod-
né a značně rozšíří' rozsah území vzhledem k transfor-
macím lineárnim; na číselných příkladech jsme pak
ukázali některé vlastnosti uvažovaného transformač-
ního způsobu.

Do redakce došlo 17. 9. 1969

Lektoroval: Ing. Frantilek Charamza, CSc., VÚGTK
v Praze
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Mechanické a geometrické ánalogie
v optice

Řada mechanismů zajišťuje pohyby vyjadřující
záviSlosti geometrické optiky. Tuto skutečp.ost je na·
příklad možno využít při automatizaci zaostřováni.

Kromě toho některé závislosti geometrické optiky
umožňují navrhnout jednoduché geometrické inter-
pretace, na jejichž podkladě může být uskutečněna
syntéza mechanismů optických přístrojů.

I. Kombinace jednoklikových mechanism'Ů,
řešící Newtonovu rovnici.

Jestliže uspořádáme dva jednoklikové mecha-
nismy tak, aby osy jejich ojnic ležely na jedné přímce,
ale ony samy ležely na opačných stranách od spojnice
os rotace (přičemž obě kliky by byly jedním a vodítka
klouzadel druhým společným detailem - obr. 1 -
a délky klik a os by splňovaly vztah OA : OC =
= AB : CD), pak tento mechanismus bude splňovat
podmínku

Nejprve ukážeme, že úhly mezi osami vodítek i ojnic
jsou sobě rovny, tj., že p = (X.

Prof. N. P. Zakaznov, doktor věd,
MIIGAiK Moskva

z trojúhelníků OAB a ocb platí

. AB.
sm tp = OA- sm (x,

. CD. f3smtp = OC sm .

Přiřadíme.li k sobě pravé strany rovnic (1) a (2),
bude

AB. CD. f3
OA Slil (X= OC sm ,
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AB. OA. tJ
OD srn lX = 00 srn .

Podle podmínky konstrukce mechanismu platí

AB OA
OD = 00 .

ÚWy lX a tJ při všech polohách mechanismli jsou menší'
než 90° a proto tJ = lX.

Z trojúhelníka OAB platí

x' = AB sin (íp+ lX) = AB (cos lX + sin lX cotg íp).
sin íp

Z trojúhi:Jlníka OOD

x = OD sin (íp- lX) = OD (cos lX - sin lX cotg íp).
sin íp

(4)

Po vynásobe"ní pravých stran rovnic (3) a (4) obdr-
žíme

xx' = AB . OD (COS2~ - sin2lX • cotg2íp). (5)

Z rovnic (1) a (2) po jejich vzájemném vynásobení
plyne

• 2 _ AB .OD . 2
sm íp - OA. 00 srn lX,

2 ~ OA .00 2
cosecíp - AB. OD cosec lX·

Podle známé trigonometrické poučky cosec2íp=
= 1 + cotg2íp bude

2", 0..4..00 I
cotg." -= ..4.B. OD . C08eO lX- 1.

Po vložení tohoto výrazu do rovnice (5)

xx' = AB . OD [cos2(X -

• 2 (OA .00 )]- sm lX ---- cosec2lX - 1 =
AB.OD

= AB .OD (COS2lX + sin2(X- ~~ :~~) =
= AB .OD-OA .00,

což dokazuje, že

xx' = AB . OD - OA . 00 = konst.

Vzorec (6) odpovídá Newtonovu vzorci, který pro
optický systém, nacházející se ve vzduchu, je možno
vyjádřit vztahem

xx' = f2.

Schéma, zobrazené na obr. 1, přetvoříme do tvaru,
vhodného pro použití v optických přístrojích, tj. pro
úsečky x. a x' ležících za sebou (obr. 2).
V takto řešeném inversoru délky článkli musí být

stanoveny podle vztahu

AB . 01Dl - OA .001 = 12• (7)

Jestliže bod 01 je totožný s bodem A, tj. 01Dl =
= AB, získáme rombický inversor:

II. Užiti geometrické interpretace vztahu xx' = tt'.
Geometrické vyjádření vztahu

xx' = tt'
mMe být takovéto: tt' budiž plochou pravoúhelníku
s neměnnými stranami k a m (mliže platit k = m) .
a xx' pak může být plochou pravoúhelníku, který má
stejnou plochu jako prvý o stranách x a x' (obr. 3).
Konstrukce stejnoplochého pravoúhelníka sestro-

jeného k jedné dané straně vyplývá z podobnosti pra-
voúWých trojúhelníkli. Z této podobnosti plyne

k x' ·tt' k '- -= -, tj. = m = xx •
x m .
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Přfklad kinematického schématu mechanismu zalo-
ženého na uvedeném geometrickém principu je znázor.
něn na obr. 4.
Otáibním šroubu 1pohybuje se matka 2 s kulisou 3.

Tím je určována úsečka x' při dané podmínce zvětšení.
Pohybem kulisy 3 se mění poloha posuvné kulisy 4,
což má za následek změnu polohy tyčky 5. Velikost
posunu tyčky 5 je rovna úsečce x.
Průmětna E se umísťuje do vzdálenosti a + y =

= f' + x', a rovina p:Yedmětová N do vzdálenosti
z = f + x (a je vzdálenost objektivu od zrcadla 6).

m. Syntéza mechanismů, řešících úlohu
perspektivních vztahů (perspektivních inversorů)

Podmínka perspektivního přidružení je formulována
takto: Roviny předmětová a obrazová se musí protí-
nat v hlavních rovinách objektivu v přímkách mezi
sebou rovnoběžných a ležících v rovině, kolmé k hlav-
ním rovinám. .
Zpravidla tato podmínka je splňována přibližně:

spokojujeme se požadavkem protnutí rovin předmě.
tové, óbrazové a jedné hlavní roviny objektivu vobec-
né přímce (zanedbávl1 se vzdálenost mezi hlavními
rovinami objektivu).
Při malých sklonech 'předmětové roviny vzhledem

k hlavní rovině se tato průsečnice (nebo dvě průseč.
nice, což jest přesnější) J;ovin nachází ve značné vzdá.
lenosti od optické osy objektivu, a proto v perspektiv-
ních inversorech není ji možno realisovat.
A tedy, úloha, řešená perspektivními inversory,

bude znít takto: jsou dány dvě přímky, protínající se
mimo obvod výkresu, a bod, ležící mimo tyto přímky;
je třeba tímto bodem vést třetí přímku tak, aby pro-
cházela nepřístupným průsečíkem prvních dvou
přímek.

Ukážeme jednu z mnohých metod řešení této geo-
metrické úlohy (obr. 5a). Dány jsou dvě přímky N a H
a bod A ležící mimo ně. Z bodu A spustíme kolmici
k přímce H, získáme bod S. Tato kolmice protíná
přímku N v bodě B. Od bodů A, S a B, na přímce dané
těmito body, vyneseme stejné úsečky a. Body O a D
vedeme horizontální přímky a sestrojíme v bodu B
kolmici k N. Ta protne horizontální přímku vedenou
bodem D v průsečíku G. Prodloužená spojnice G s O
protne vodorovnou přímku, procházející bodem O,
v průsečíku M. Poté spojíme bod M s bodem A. Kol-
mice k této úsečce je hledaná přímka E, procházející
nepřístupným průsečíkem N a H.
Označme nepřístupný průsečík přímek N a H

písmenem Kv a průsečík přímek E a H písmenem K2•

Jestliže body K1 a K2 při konstrukci splynou, 'bude
správnost předcházející konstrukce dokázána.

Z konstrukce platí

~ GBD = ~ EK1B = f3,

~ OAM= ~ EK2A = y.

Z trojúhelníků BK1E a AK2S platí

K1S = BS . cotg f3; K2S = AS . cotg".

Z podobnosti trojúhelníků OGD a 0011-1 vyplývá

OD GD a. tg f3
00 = OM = a.tgy

OD. tg" = 00. tg f3.

Poněvadž při konstrukci bylo OD = BS a 00 = AS,
bude

BS . cotg f3= AS . cotg y.

Bude proto platit také K1S = K2S, tj. body K1 a K2

splývají v jeden bod K.
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Mechanismus odpovídající uvedenému geometric-
kémuschématu je na obr. 5b. Je to Carpentierův
inversor a užívá se např. v překreslovačích FTB,
SEG 1. a SEG II, Wild E·2 atd.

Vzdálenosti mezi body A a S, S a B se nastavují
měřítkovým inversorem. Při posunu je třeba zacho-
vat vzdálenosti a. V bodech G, M a O jsou umístěny
kinematické dvojice, zajišťující spojení dvou samo-
statných článků mechanismu při různých hodnotách
vstupnich veličin.

Všimněme si druhého způsobu proloženi přímky
nepřístupným bodem (obr. 6). Jsou dány přímky N a E
a mimo ně ležící bod S. Bodem S vedeme dvě libovolné
přímky, protínající přímky N a E v bodech A a B.
Spojíme body A, B a sestrojíme trojúhelníík KMO,'
podobný trojúhelníku ABS, aby jeho vrcholy K a M
ležely na přímkách N a E. Pak přímka H, vedoucí
body S a O je hledanou přímkou (věta Desarguesova).

Na základě této geometrické konstrukce je možno
navrhnout odpovídající mechanismus, řešící perspek-

. tivní vztah mezi rovinami předmětu, obrazu i objek-
tivu.

Podobnou geometrickou konstrukcí je možno řešit
případ, kdy nebude možno zanedbat odstup hlavních
rovin objektivu (obr. 7).

Předpokládejme, že přímka N protíná přímku H
v bodě Q, a přímka E přímku H' v bodě Q' (body Q
a Q' jsou vně výkresu). Úsečka AB budiž kolmá k H
iH'.

Dokážeme, že QS = Q'S', což jest podmínkou pro
perspektivni vztah.

Na obr. 7 platí pro konstrukci ~AOS '" ~K01L,
~ASQ ,...,~KLQ, MO' s' '" ~MOľ L' a ~BS'Q' '"
",~ML'Q'.

Z toho plyne:

KL L01 QL
AS = SO = QS a

ML' L'Oľ Q'L'
BS' = S'O' = Q'S"

QL Q'L'
QS = Q'S"

QL = QS - SL, Q'L' = Q'S' - S'L'.

QS-SL Q'S'-S'L'
QS Q'S'

SL S'L'
1- QS = 1- Q'S' .

A protože SL = S'L', bude i QS = Q'S'.

A tak je dokázáno, že Q a Q' leží na jedné kolmici
stop hlavních rovin objektivu .

.Podle této geometrické konstrukce je pak možno
konstruovat příslušnou mechanickou konstrukci.

Pl'elolil: Doc. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSC.,
ČVUT v Praze
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Doc. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.,
geodetická laboratoř ČVUT v Praze

V říjnu minulého roku byl autor na 14denní.m stu-
dijní.m pobytu na Technické universiti! v Budape!;ti.
Při této pří.ležitosti se seznámil také s třemi velmi
zajímavými geodetickými přístroji MaM. Poni!vadž
jsou to novinky zařazují.cí se mezi nejmoderni!jší
konstrukce, budou zajímat jisti! i mše čtenáře. Po-
dle sdělení konstruktérů bude pravděpodobni! první
z nich dodáván již v t,omto roce, druhý a třetí za-
čátkem roku 1971.

1. Nivelační přístroj Ni - A 3

Nivelační přístroj Ni - A 3 (obr. 1) jeautomatic-
ký nivelační přístroj vhodný pro opakovanou nive-
laci vysoké 'přesnosti, pro nivelaci 1. a 2. řádu, mě-
ření defomnací, posunů půdy a pro výšková měření
ve strojírenství i stavebnictví. Přesnost· přístroje
Ni - A 3 je 'charakterizována ,km - střední chybou
dvojité nivelace ± 0,2 mm YSkm. Tato přesnost
uspOkojí při všech náročných pracích.

Přístroj má nezvyklý tvar, vyznačuje SB robustní
a uzavřenou stavbou. Okulár dale'kohledu (1) je
umístěn na nejspodnější částli alhidády, nIže než
osa výstupní 'pupily 'objektivu, .jeho 'osa je nepatrně
šik!II1á, takže se záměra dostává výše nad terén,
ani'ž by se ale zvyšovala 'stavební výška přístroje.
K zaostřování obrazu slouží dvojchodné zaostřo-
vací točítko (2) s IPoměry 3:1 a 1:1, používané
u Ni - B 3 a jeho odVozenin. Přístroj je pochopitel-
ně vybaven optickým mikrometrem, posouvajícím
záměrnou o 5 mm. Točítko (3) mikrometru je
upevněno na ose mechani'9ll1U lodpérovaně, takže

měřičův dotek točítka neovlivňuje 'klidovou polohu
kompenzátoru. Obraz stupnice opticikého mikromet-
ru o nejmenš~m dílku 0,05 mm se přenáší pomoc-
nýlm optic!kým systémem do zornéh!o \pole okuláru
dale'kohledu. P,olohu záměrné je možno odhadovat
až (v případě potřeby) na 0,005 'mm. Poloha alhi-
dády je zastavována frfkčním kotoučem. K jemné-
mu 'otáčení slouží nekonečný šroub s dvěma t'očít-
ky (4).
Stavba optir.ké části přístroje je jednak patrna

z průřezu přístrojem (obr. 2) a navíc 'Z'H schema-
tického obr. 3. Sledujme pro /větší názornost tento.
Paprsky vnikají do optického systému ochranným
sklem 1. Poté projdou planparalelní destičkou op-
tic!kého mi'krometru 2 a tříčlmmým apochromatic-
kým obje1ktivem 3. Po odrazu ve dvojicii kolmo ik so-
bě stojících zrcadel 4 dopadne svazek paprsků na
rovinné zrcadlo 5 kompenzátoru. Paprsky se od-
rá'žejí zpM, dopadají opět na dvojici zrcadel, ale
v 'opačném ISmě'l'Unež původně, projdou otvorem
v třetím členu (spojce) objektivu a dopadnou do
roviny nitkového 'kříže 6, přitmeleného na druhém
členu objektivu (rozptyloe). Za nitkovým křížem
se nachází z'rcadélko 7, 'které vy'kloních'od paprs-
ku mimo sy'stém objeMivu - do osy pomocného
opticlkého 'systému, 'skládajícího se z objaktivu 8,
převracejícího' hranolu 9, Idalšíhooptic'kého systé-
mu 10 la o'kuláru 11. Tato zajímavá 'optická stavba
dalekohledu Ise ~dá na první pohled složitá, ale je
v podstatě ve~mi jednoduchá a umožnila jednak
~krátit velmi podstatně délku dalekohledu (210
mim) při zvětšení 40X 18 :jednak ,odstranit řadu
chyb automatických nivelačních přístrojů.
Pevné spojení záměrné destičky s objektivem

Zlpůsobuje, ze obě čásťi se nemohou relativně vůči
sobě posunovat, lčímž je zajiště.na ,konstantní polo-
ha 'zá!kladní osy záměrné. Zaostřování se neprovádí,
jalk jeobvy'klé, zaostřovací rozptyl-kou. T,azde vů-
bec není. K ~zaostřování obrazu slouží dvojice Ikso-
bě 'kolmých zrcadel. Toto řeš8l1í, a 'hudiž řečeno,
že prosté a jednoduché,odstranHo změnu polohy
záměrné vlivem přeostřování. Ať se totiž dvojice
zrcadel vysune ze zá'kladní 'optické osy, či se ne-
patrně k této ,ose s'kloní v dusledku vůle v pohybo-
vém mechanismu, nemá to Idrky optickým vlastnos-
tem 'Soustavy dvou zrcadel 'k ,sobě kol'mých nějaký
dů:sledek: na ~měnu 'dráhy paprsku. Kromě toho
tímto řešením je odstraněna 'změna polohy qua-
silanalaktiokého bodu jako 'dfusleďku pohybu za-
ostřovací čočky. Tato vlastnost je důležitá zvláště
pi'li nivelacích, kdy se niveluje s růzJnými délkami
záměr z jednoho stanovi:ska. Vliv teplotních změn
na objektiv Je eUmi:nován tím, že objímka objekti-
vu je vyrobena z kovu, jehož koeficient :roztažnosti
je rov;en koeficientu rozta~nostiskla. Navíc je ob-
jímka objektivu usazena do hlinrkového tělesa pří-
stroje, l.'alkže nemohou vzniknout vnitřní napětí,
jako dl1'sledek teplotních Změn. __
Mechanická část kompenzátoru je pooněrně dlou-

hé fyzi'kální kyvadlo nereagující na teplotní změny.
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Závěs je tvořen křížovými pružinami bez předpětí,
takže úhel změny sklonu tělesa dalekohledu nemá
vliv na polohu kyvadla. Poněvadž se jedná o prosté
kyvadlo, neovlivňují kompenzaci ani změna teplo-
ty ani zeměpisná ší~kači nadmořská 'Výška. Op-
tiC'kým elementem k'ompenzátoru je rovinné zrcad-
lo, :které se nachází v polovině ohniskové dálky
obje'ktivu.

Jedním z požadavkfi na konstrukr.i automatické-
ho nivelačního přístroje je, že kompenzátor musí
být vestavěn do dalekohledu stálé délky (viz [1]).
Tady tomu však tak nenL Přesto je však dosaženo
bE'lzvadnék·ompen.zace. Détka dalekohledu L a vzdá-
lenost 8 záměrného Ikříže od kompenzátoru při ja-
kémkoli zaostření zachovávají navzájem stále stej-
ný poměr, poněvadž vždy S /2 je totožné s 8 díky
zvláštní stavbě dale'kohledu. Platí proto vztah
L/28 = Z = lh vždy e~aktně. Veličina Z je tzv. úplné
zvětšení kompenzátoru. které pro toto uspořádání
konstrukce jA rovno lI.!.

Útlum ,kyvu kompenzátoru je realizován vzducho-
vými brzdami (válce s písty).
Jeden člen optic'kého systému, zobrazující obraz

latě v rovině Initkového Ikříže dál do předmětové
roviny okuláru (objektiv 8), se nachází na kyvadla
kompenzátoru. Tím mění obraz latě a nitkovéhokří-
že v zorném poli okuláru místo, a je proto
možno pomocí značek umístěných v předmětové ro-
vině okuláru ('obr. 3-12) sledovat, zda přístroj je
horizontován s dostatečnon přesností.
Povrch zrcadel je zušlechtěn dielektrickými vrs-

tvami; tím vznikají tzv. interferenoní zrcadla, vy-
značující se výborným reflexnrm koeficientem.
Ostatní ·optické elementy mají povrch zušlechtěn
vícewrstvovými protiodraznými vrstvami. Tím je do-
cHeno toho, že .je dokonale využito světelnosti ob-
jektivu. Dosedací plochy mechanických součástí
jsou vzájemně tmeleny silUmnovou gumou, takže
vnitřek tělesa přístroje je dokonale chráněn proti
prachu a vlhkosti.
Technická data tohoto zajímavého nivelačního

přístroje jsou v tab. I.

Zvětšení dale'kohledu
podle 'použitého okuláru
Vstupní otvor
Rozlišovací mez
Zorné palA
Nejkratší záměra
Násobnákonst.
nHk. dálkoměru
S'oučtová konstanta

;30, 40, 50X
67mm
3;'
1°
2,5m

100
370 mm

Kompenzátor

Maximální výkyv
v podélném směru
Maximální boční výkyv
Kompenzační :rozsah
od značky zorného pole
Úhlová hodnota 'krab. libely

±28'
±58'

± 5'
10'/2 mm

Kódový th€.odolit K'o- B 1 je vteřinovým theodo-
litem, jímž naměřené hodnoty je možno bezprostřed-
ně Ihuď vyděrovat do pásky, registrovat v registru,
vyUs'knout nebo předat do dálnopisné 'sítě. Jádro
přístroje tvoří theodolit, jenž je patrný z obr. 4;
nutným příslušenstvím je baterie 2X12 V, napájecí
blD'k la Jeden ze shora jmenovaných regist17ačních
prostředků. Ty zaznamenají vodorovný směr, výš-
kový úhel a osmibitový identifikační znak. Pří-
strojem je možno observovat jak cíle 'pevné, tak
i pohyblivé s maximální úhlovou rychlostí 3°/se'c.

Při observaci pevných cílfi lze provést jednoduchou
registraci či série 2, 3 nebo 5 iI'E'lgistrací.Perioda
jedné registrace je 0,08 sec. Při sledování pohybli-
vých cílů je možno provádět automaticky prii.běž-
nou registraci údajů obou kruhfi. Dalekohled theo-
dolitu má dvě zvětšení: 32X, 40X. Objektiv má
prŮ!měr 55 mm. Kruhy js';)U opatřeny běžnou stup-
nicí s nejmenšími dílky 10' (neočíslovanýml) a
kromě toho ikoncentrickýmI 'kanály, v nichž jsOU
kódové údaje hrubé polohY alhidádyaž na 10'.
Jemné čtení se prová.díautomaticky lkoIncidenc1
dIametrálních 10' - ryse'k stále rotujícími planpa-
ralelníml destičkamI. Pootočení destiček !se promě-
řuje impulsovým kruhem obdobně jako Je tomu
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u Fennelova theodolitu, jen s Hm rozdílem, že
u 'Ko - B 1 !se toto 'jrnnné čtení provádí přímo na
stroji a 'že se opakuje s frekvencí 8 'kHz. Váha
theodolitu je 8,5 ,kg, rozměry asi 280X220 mm. Na-
pájecí jednotka o váze asi 5 Ikg a rozměrech 150X
X280X250 mm nemusí být přímo u přístroje, ale
je ji možno k němu napojit 40 m dlouhým ikabelem,
takže může být umístěna v transportním vozidle.
Jak patmo, konstruktéři MOM tímto přístrojem se
zařazují do světové ~pičky ve výrobě geodetických
přístrojů. O tom svědčí 1 další přístroj.

Laserový vytyěovacf přistroj (obr. 5). Přístroj je
určen pro veškeré vytyčovacípráce. Najde uplat-
nění v dfllním měřictví, stavbě výtahfl, prorážkách,
v dopravním stavitelství !při vytyčování Isilnic, že-
leznic, 'startovacích letištních drah, v pozemním
stavitelství při kontrole svislosti vyso'ký'ch komínfl,
retranslačních a vysílacích věží, při vytyčování
plynovodfl, 'ropovodfl la sítí vysokého napětí, v geo-
logii při pozorování pohybu vrstev a v neposlední
řadě ve /všech vytyčovacích úlohách imenýrské
geodézie.

Úz'ký svazek laserových paprsků je možno vhod-
ným optickým systémem vyslat libovolným smě-
rem. Stopu !svazku na stínítku či na 'speciálním
terči je možno pozorovat dalekohledem umístěným

paralelně 'S výstupem svazku. Dalekohled má Bná-
sObné zvětšenÍ. Pomocí terče se střechovými hra-
noly je možno vytyčit směr s přesností ±1 až ± 2
mm. Při použití speciálního fotoelektrického terče
s vestavěným elektronickým signálním zařfzením
lze zvýšit 'přesnost vytyčení až na ± 0,1 až d0,2 mm.

Laser má výkon 1,5 mW při příkonu 25 W. Ro-
zevření svazku je 'asi 20". Prflmě'r svazku na vý-
stupu je asi 15 mm. Výkon umožňuje provádět vy-
tyčovací práce ve dne do 400 až 500 m, v noci až
do 1000 m. Rozměry přístroje bez stativu, baterie a
bedny jsou 350X150X200 mm, váha 2 kg. Přístroj
je opatřen dělenými krUhy, mechaniakou centrací.
Pro stanovení vodorovného i svislého směru slouží
Hbely a eventuálně i ikompenzátory. K centraci nad
stanoviskem se užívá místo 'olovnice laserový sva-
zek. Přístroj je možno umístit jak na stativ, tak
i na pilíře.

Normální příslušenství \ vytyčovacího přístroje
tvoří trojnožka, stativ, kabel, terč se střechovými
hrano ly a skřínka na přístroj. Zvláštní příslušen-
ství obsahuje válcovou čočku k rozšíření 'Svazku
do roviny, fotoelektrický terč a akumulátor. '

[1] Hauf M.: Chyby automatických nlvelačn!ch přfstrOjo.,
GaKD 1969, str. 137 a str. 167.

Prosíme čtenáře, aby si ve 3. čí'sle GaKO (čI. Neu-
mann, J.: Souřadnicový informační fond banky dat
a nělkteré zálkladní problémy jeho tvol'by), str. 60
opravili:

'v odd. 2.3, první odst., v 9 .a 10. řádku má být:
... na všechny čtyři rohové body rámu vyšetřo-
vaného mapového listu ...

v odd. 2.3, druhý sloupec, ve 24. a 25. řáuku má
být:
... skutečnou polohU zakresleného prvku se dá
při souřadnicovém snímání sledovat s určitou
dávkou neli~t'oty.
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Geodetické merania posunov vodnej
elektrárne v Sučanoch

Ooc. Ing. Peter Marčák, CSc.,
Ústav te6rie merania SAV,Bratislava

S rozvojom výstavby vodných diel je nutné v pri-
meranej miere rozvíjať meracie prístroje a metódy pre
danú oblasť. Z tohoto hfadiska može byť cenným prí-
nosom aj zhromažďovanie poznatkov a skúseností
z merania na stavbách á ich sprístupňovanie pre širšiu
odbornú verejnosť.

V širokej palete meraní na vodných stavbách za·
ujímajú významné miesto merania posunov. Ich úlo-
hou je poskytovať informácie o priestorových zmenách
polohy (o posunoch) sledovaných stavieb. Namerané
posuny umožňujú získať nové poznatky pre projekto.
vanie ďalších vodných diel a slúžia pri kontrole stavu
a funkcie stavebných konštrukcií vodných diel a tým
aj ich bezpečnosti.

V predloženej práci zhrnieme doležitejšie poznat-
ky z riešenia problematiky geodetických meraní sada-
nia a vodorovných posunov a ich aplikácie na pod.
mienky vodnej elektrárne v Sučanoch.

Vodná elektráreň v Sučanoch (obr. I) je druhým
stupňom hornovážskej kaskády Krpefany-Sučany-Li-
povec, vybudovanej na pravej strane Váhu pri sever.
nom okraji Turčianskej kotliny. Založená je na stlači-
tefných neogenných sedimentoch, slienitých siltoch
a slienoch. Silty sa už po maloll). stúpnutí vlhkosti
silne rozmáčajú, čo sposobilo ťažkosti pri zakladaní.

Sučianská hydrocentrála sa skladá z troch funkč-
ných blokov a jalového výpustu na pravej strane elek-
trárne. Bloky sú samostatne oddilatované. V každom
z nich je Kaplanová turbína (spád 21,8 m) s generáto-
rom. Napojenie kanálových hrádzí na vtokový objekt
hydrocentrály a jalového výpustu zabezpečujú vtoko-
vé krídla (obr. 2).

Elektráreň vybudovali v r. 1954-58. V júni 1958
bol prívodný kanál naplnený až po max. prevádzkovú
hladinu. Všetky 3 turbíny uviedli do skúšobnej pre.
vádzky v r. 1958 a od I. I. 1961 je elektráreň v trvalej
prevádzke.1 )

3. Návrh na meranie posunov

Už pri prvých úvahách o meraní na vodnom diele,
Sučany požadoval projektant, aby sa meraníni sledo.
vali všetky tri elektrárenské bloky, ďalej jalový výpust
a obidve vtokové krídla. Definitívnu koncepciu me-
rania posunov vodnej elektrárne v Sučanoch sme do.

1) Podrobnejšie údaje o geologických pomeroch zá-
kladov, o zakladaní a stavbe sučianskej elektrárne sú
v literatúre [1], [7], [24], odkiaI sme prevzali aj uvedené
údaje.

hodli II. 2. 1956 na spoločnom rokovaní zástupcov
projekčnej organizácié a autora tejto práce. Tam bolo
rozhodnuté, že sa bude merať nielen sadanie objektov
vodnej eléktrárne, ale aj vodorovné posuny. Dole.
žitým výsledkom rokovania bolo stanovenie miest pre
pozorované body. Boli vybrané tak, aby vyhovovali
z hfadiska účelu, tj. aby umožnili získať názorný obraz
o sadaní a vodorovných posunoch sledovaných objek-
tov a v max. možnej miere aj z aspektu merania. V sú.
lade s požiadavkami projektanta vypracoval potom
autor návrh na meranie, tj. návrh meracích zariadení
a metodiky meracích a vyhodnocovacích prác.

Pri jeho vypracovaní sme vychádzali z toho, že
- prvoradým ciefom meraní je dlhodohá kontrola

bezpečnosti vodného diela,
- výsledky meraní sa majú dať využiť aj pre vedecko-

výskumné účely,
- pokiaf ide o presnosť, nemá stredná chyba určova-

ných sadaní a vodorovných posunov prekročiť hod-
notu 0,5 mm (mjh ~ 0,5 mm, resp. m", = my~0,5
mm). Výnimočne v štádiu výstavby, keď sa bude
musieť nivelovať v ťažkých podmienkach (zemné
práce, pohyb ťažkých stavebných stroj ov, betonáž)
a keď sa očakávajú vačšie hodnoty sadania bude
možné uspokojiť sa aj s nižšou presnosťou (mjh~
<lmm). Táto výnimka sa však nemala vzťahovať
na nivelačné merania v sieti pevných bodov.

Návrh meracích zariadení obsahoval pevné a po·
zorované body a iné potrebné zariadenia pre meranie
sadania a vodorovných posunov. Sadanie sme navrhli
merať vefmi presnou niveláciou a vodorovné posuny
trigonometrickou metódou. Návrh sa stal bez zmien
doplnkom technického projektu hydrocentrály.

4. Výšková sieť pevných bodov, diskusia o ich stálosti
a analýza presnosti nivelačných meraní

Sadanie stavby určujeme zvýsledkov opakova-
ných nivelácií pozorovaných bodov na sledovaIlej
stavbe. Pritom vychádzame z lokálnej siete pevných
výškových bodov. Ich výšky, rovnako ako výšky po-
;lorovaných bodov nie je potrebné určovať.

Povodná sieť pevných výškových bodov pre me·
ranie sadania sučianskej vodnej elektrárne pozostávala
zo 6 bodov rozmiestených z troch roznych strán hydro-
centrály v takej vzdialenosti, aby sa dalo oprávnene
predpokladať, že sú mimo jej tlakovej zóny. Pre prípad
potreby ďalších pevných bodov, počítalo sa v projekte
s vybudovaním nových výškových bod ov, prípadne
neskOr s osadením výškových značiek do niektorých
pilierov pre trigonometrické meranie. Pri riešení siete
pevných výškových bodov sme vychádzali z názorov
neskOr publikovaných v [15J, [19J, [20J. [21J. Sposob
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stabilizácie pevných bodov je nejmý z obr. 2, na str.
180 v [21} a z [12], kde je publikovaný aj sposob bu-
dovania.

Rozmiestenie bodov F1, F2, F3, F4 znázorňuje
obr. 3. Body F5, F6 sa nachádzali v teréne na Tavej
strane odpadového kanála zhruba 600 m poniže elek-
trárne. Zamerali sme ich v r. 1956 a 1957 šesťkrát.
Jeden z nich (F5) klesol za 14 mesiacov takmer o 3 mm.

Pevné body treba umiesťovať tak, aby boli pre
meranie prístupné počas výstavby i po dokončení
stavby. Z toho hTadiflkavýber miest pre body F5, F6

nebol vhodný. Tieto body sa stali po úpravách terénu,
s ktorými sa povodne nerátalo, po 7. meraní (sept.
1957) neprístupnými. Potom nám ostala najminimál.
nejšia sieť, pozostávajúca z troch pevných výškových
bodov (F1' F2, F4). Bod F3 je totiž v takej blízkosti
kanálovej hrádze (obr. 3), že bolo nutné rátať s jeho
sadaním. Ako ukazuje obr. 4, dosiahlo jeho sadnutie
v období r. 1956-1968 8 mm. PochopiteTne, že ne-
mohol prichádzať do úvahy ako pevný bod (pozri
tiež tab. 1, stípec 7 a tab. 2, stípec 8).

Pripájanie nivelačných meraní len na 3 pevné
body predstavuje verké riziko. Na stavbe sa nedá
nikdy stopercentne zaručiť, že nedojde k poškodeniu
alebo k sadaniu jedného alebo aj viacerých pevných
bodov. V takom prípade by sa mohlo stať, že by sme
stratili základ pre meranie sadania. Na šťastie v danom
prípade sa tak nestalo. Avšak pre uvedené riziko bolo
nutné riešiť otázku doplnenia siete ďalšími pevnými
bodmi. V priebehu roku 1958 vybudovali piliere pre
trigonometrickú sieť. V takej situácii by bolo budova·
nie nových pevných výškových budov neekonomické.
Navrhli sme preto osadiť výškové značky do pilierov

III, IV a IX. To sa žiaI uskutočnilo až v r. 1959,
takže až v máji 1960 pri 17. meraní sme mohli prvý-
krát zamerať 6 pevných bodov: Fl' F2, F4, FIII, FIV,

Frx·2)

Teraz mozeme prejsť k vyšetrovaniu stálosti
pevných bodov. Zmeny siete pevných výškových boo
dov počas dlhodobých merani nás nútia rozdeliť všet.
ky merania do 2 etáp.

V prvej, v období od 1. do 17. merania (júl
1956-máj 1960) tvorili základ pre meranie sadania
tri pevné body: F1, F2, F4.3) Výškovú polohu bodu F4
sme overovali z bodov F1 a F2• Pretože podla namera-
ných prevýšení a presnosti merania (tab. 1) sa nedalo
a nedá preukázať, že by bod F4 v uvedenom čase zme-
nil svoju výškovú polohu, mohli sme predpokladať,
že zachováva nezmenenú polohu. Voči nemu sme
v uvedenej etape udávali sadanie pozorovaných bo-
dov.4)

Keď predpoklad stálosti pevných bodov je správ-
ny, potom rozdiely prevýšení medzi pevnými bodmi
by nemalí vybočiť z hranic daných presnosťou mera·

2) Na obr. 3 nie sú body FIII, FIV, FIX osobitne vy-
značené, pretože ich poloha je totožná 8piliermi III, IV,
IX.

3) Aby 8me základ pre meranie nemuseli meniť viac
ako jedenkrát, neuvažujeme body F5 a Fs.

4) K tab. 1 poznamenávame, že pri 2. merani (júl
1956) boli prevýšenia medzi pevnými bodmi zamerané
iba v jednom 8mere. Nemajú preto rovnakú váhu ako
hodnoty z ďalších meraní. Preto sú v zátvorke. Do ta·
bulky sme ich zaradili iba ako orientačné hodnoty.
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Marčák, P.: Geodettck~ meranta posunov vadne;
elektrárne v Sučanach

Pozoro- Prévýšenie v m
Meranie Dátum vatel F,-F. F.-F, F,-F, F,-F.

Počet stanovišt 4 39 43 4

1 I 2 I 3 4 5 6 7

1 24. 5. 1956 M -
I

- - +0,367 02
2 22. 7. 1956 H (-4,928 47) (-24,365 10) (-29,293 57) +0,366 99
3 11. 10. 1956 M - - - +0,367 40
4 10. 4. 1957 H - - - +0,364 89
5 15. 6. 1957 H -4,929 22 -24,362 74 29,291 96 - +0,364 20
6 9. 8. 1957 H - - - +0,363 87
7 17. 9. 1957 H -4,929 01 -24,364 18 -29,293 19 +0,363 69'
8 12. 11. 1957 H - - - +0,363 46
9 19. 5. 1958 M -4,929 25 -24,364 35 -29,293 60 +0,363 00

10 7. 7. 1958 M - - - +0,362 52
11 16. 8. 1958 M - - - +0,362 35
12 10. II. 195-8 P - - - +0,362 12
13 20. 2. 1959 M - - - +0,362 16
14 18. 5. 1959 P -4,929 16 -24,363 48 -29,292 64 +0,361 76
15 5. 8. 1959 M -4,929 28 -24,363 66 -29,292 94 +0,361 81
16 29. 10. 1959 M - - - +0,361 41
17 4. 5. 1960 M -4,928 96 -24,363.02 -29,291 98 +0,361 02

\

_[_J -4,929 15 -24,363 57 -29,292 72
n

mV2N vmm 0,23 0,71 0,74
mli vmm 0,13 0,63 0,66
mLlli vmm 0,18 0,89 0,93
m. vmm 0,06 0,10 0,10

nia. Móžeme preto postaviť obrátenú úlohu: posúdiť
na základe nameraných prevýšení presnosť vykona-
ných meraní. Výsledky sú v dolnej časti tabulky 1.
Štvrtý riadok zdola obsahuje kritéria pre rozdiely pre-

lil

i
-/+\-_.
I 1\.
I ~ \
I ~ \
~~

i-p~._._---
I 1\
I \
I \

výšení (N je počet stanovfšť). V ni6h sme za základnú
strednú (jednotkovú) ohybu pre 1 stanovište dosadili
hodnotu m = 0,08 mm, určenú z dosť velkého počtu
iných meraní. V treťom a druhom tiadku zdola sú
empirické stredné chyby jednotlivých prevýšení a ich
zmien uvedených v príslušnom stfpci. V poslednom
riadku sú empirické hodnoty strednej (jednotkovej)
chyby pre 1 stan,ovište.

Testovaním empirických stredných chýb m.,
resp. m4li pomocou normálneho rozdelenia sa móže-
me presvedčiť, že rozdiel (m - m) je bezvýznamný.
Nie je tak. veTh:ý,aby sme ho nemohli vysvetliť náhod·
nosťou chýb meraní. Máme: (m - m.) = 0,02 mm
(stfpec 5 a 6 v tab. 1), m = 0,08 mm a počet preby.
točných meraní n' = 5. Podla [2] móžeme na testo-
vanie použiť násobok strednej chyby mm = p,=
= m/V2n'. V našom pripade je p,= 0,08 mm/VlO =
= 0,025 mm. Pretože (m - m.) = 0,02 mm<p" ne-
móžeme tvrdiť, že základná presnosť merania (m =
= 0,08 mm) nebola dodržaná. Hodnota m. = 0,10 mm,
určená podla vzťahu me =mLlh/V2N, je vermi priaz-
nivá.

Do druhej etapy zaradíme 17.-33. meranie. Pri
17. meraní sme zamerali pevné body, z ktorých sme
vychádzali tak. v prvej ako aj v druhej etape. Zara-
dením 17. merania do obidvoch etáp sme dosiahli, že
kontinuita meraní nebola narušená. S Ing. VI. Staň·
kom5) srne pri 18. meraní dohodli, že v záujme zmen·
šenia objemu meracích prác postačí pripájať nivelač-

6) Autor dakuje Ing. VI. Staňkovi a jeho býv.
spolupracovníkom za ochotné poskytnutie výsledkov
meraní pre tento úěel.
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né mera.nia.na.4 pevné body, a.to: Frr., F4, FIY, a.F1II
a.body F1,F2 nechať a.kozerervu pre prípad potreby.
Toto rozhodnutie sme urobili s prihliadnutím najma
na. tú okolnosť, že sta.vba.vtedy bola.už dlhšiu dobu
po dokončení a. že podstatná časť prócesu sadania už
prebehla. a. začala hruM stabilizácia asdania. Bolo
preto málo pravdepodobné, že by pozorova.nástavba
mohla ovplyvniť stabilitu bodov Fm Fw. Pretože od
ich vybudovania uplynul dosť dlhý čas, bolo možné
oMká.vať, že stlačovanie základovej pódy skončilo
a.uvedené body nebudú už sadať.

Prevýšenia. druhej etapy sme zostavili do tab. 2.
V jej dolnej časti sú - rovna.koako v ta.b. 1 - hod.

noty na posúdenie presnosti meraní.6) Z nášho výbe-
rového súboru sme vylúčili nápadne vybočujúce vý-
sledky 32. merania, ktoré Sil. uskutočnilo v horších
podmienkach a skresluje odhad parametrov. Testo-

vaním opráv podla kritéria u(n) = v!::) [2], [8] sme
m

dostali, že opravy prevýšení pri 32. meraní sú šta.tis-·
ticky signifikantné už na hladíne významnosti (X =
= 10 % (dve z nich dokonca na hladine významnosti
(X = 0,5 %), takže riziko nesprávného vylúčenia je
10 % (v zniienených dvoch prípadoch dokonca len
0,5 %).

Na základe testovania empirických stredných
chýb dospeli sme i v tomto prípade k záveru, že niet
dóvodu súdiť, že by základná presnosť met6dy (ni =
= 0,08mm) nebola v druhej etape dodržaná.7) Z tab. 2

8) Dáta merania v tab. 1 a 2 udávajú stred časového
intervalu, v ktorom bolo meranie vykonané.

III POZOROIIN:IE STANOVIŠTE

lIJ . OVEROVACIE STANOVIŠTE

• POZOROWANÍ'800

o PevNÝ vÝŠKOvÝ 800

', .•~-:OJt'

"""" ~
-'
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Pozoro· Prevýšenie v m
Meranie Dátum vater FIX-F, F,-FIV F1V-FuI FIX-FuI F,-F.

Počet stanovišt 4 33 2 39 4

1 ! 2 I 3 4 5 6 7 8

17 4. 5. 1960 M +5,532 74 +18,643 82 +4,010 02 +28,186 58 +0,361 02
18 15. 8. 1960 S 3 05 4 78 10 00 7 83 +0,361 50
19 15. II. 1960 S 3 30 4 84 10 15 8 29 +0,360 90
20 12. 4. 1961 S 2 82 4 05 09 99 6 86 +0,360 79
21 5. 9. 1961 S 2 88 4 30 10 15 7 33 +0,360 52
22 18. 4. 1962 S 2 92 4 22 10 00 7 14 +0,360 25
23 30. 8. 1962 S 2 75 4 47 09 85 7 07 +0,360 20
24 3. 4. 1963 S 2 65 4 62 09 98 7 25 +0,360 18
25 5. 9. 1963 S 2 48 408 09 72 6 28 +0,360 02
26 2. 4. 1964 S 2 89 4 II 09 51 6 50 +0,359 91
27 10. 10. 1964 S 2 67 5 12 10 09 7 87 +0,359 70
28 28. 4. 1965 S 2 97 4 22 09 68 6 86 +0,359 51
29 25. 10. 1965 S 2 81 4 81 09 99 7 60 +0,359 44
30 16. 4. 1966 V 271 4 80 10 19 7 69 +0,359 22
31 3. 12. 1966 V 2 76 4 42 10 II 7 28 +0,359 24
32 10. 4. 1967 V ( 3 27) ( 5 72) ( 10 37) ( 9 35) +0,359 32
33 27. 9. 1967 V 2 62 3 93 09 93 6 47 +0,359 22

[ 1 +5,532 81 + 18,644 41 +4,009 96 +28,187 18
n

tn V2Nvmm 0,23 0,65 0,16 0,71
tnh vmm 0,19 0,38 0,19 0,58
tndh vmm 0,27 0,54 0,27 0,81
tne vmm 0,09 0,07 0,14 0,09

1956 1957 1958 I 1959 1960 1961 1962 I 1963 I 1964 1965 I 1966 1967 I "11

li I I "I" III lil I I I I 1,1 II I I I I I I I I I I II I I I II
1 2 3 4 56 7 8\ 911121131415161 17 18 191 20 21 22 23 I 24 25 126 27 28 29' 30 311 32 33\ ;U ~I~ "-- -,
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-
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vidieť, že aj pre druhú etapu je hodnota empirickej
strednej chyby (me = 0,09 mm) vefmi priaznivá.

Pri predloženom vyšetrovaní presnosti merania
v sieti pevných badov mohli sme dostať reálny odhad
parametrov len vtedy, keď bol splnený predpoklad,
že pevné body skutočne zachovávali počas dlhodo-
bých meraní nezmenenú výškovú polohu8) (čo vyplý-

1) Toto neplatí pre empirickú strednú chybu m. =
= 0,14 mm (stfpec 6 v tab. 2), ktorú nepriaznivo ovplyv.
ni! výsledok 26. merania a ktorej hodnota po doplnení
súboru o prevýšenia z 34. a.35. merania je me = 0,13 mm.
Pre náš záver však považujeme za rozhodujúci výsle.
dok, ktorý sme dostali pre celý ťah F1X-F1II.

va už z predchádzajúceho textu) ..o O splnení tohoto
predpokladu nás presvedčuje priaznivý výsledok od-
hadu presnosti, ktorý potvrdzuje, že naše merania
neboli vykonané s nižšou presnosťou9) ako sme si sta-
novili (m = 0,08 mm).

8) V tomto prípade skutočne nezmenenú polohu
pevných bodov nechápeme ako ich absolútnu stálosť,
ale ako skutočnosť, že Sil. nevyskytli také posuny, ktoré
by sme naším nivelačným meraním mohli zistiť. Ne·
máme totiž žiadnu možnosť dokázať, že Sil. na zmenách
prevýšení, ktoré sú v medziach presnosti merania, ne·
podielajú aj mikroposuay pevných hodov.

9) Pred ukončením tejto práce sme už mali k dispo.
zícii aj výsledky meraní z r. 1968 (34. a 35. meranie).
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Podobné úvahy o presnosti merania sú vhodné
len při analýze výsledkov dlhodobých meraní. rch
úlohou je predovsetkým poskytnúť obraz o kvalite
meraní ako celku.

Naproti tomu o zachovávaní nezmenenej polohy
pevných výškových bodov sa v praxi prijednotlivých
periodických meraniach najlepšie presvedčíme na zá.
klade výsledkov skúmania ich stálosti pri každom
meraní. Podfa výsledkov takého skúmania nezazna·
menal v druhej etape zistitemú výškovú zmenu ani
jeden pevný bod. Pri tom sme použili približnú metódu
[15], [19]. V prvej etape boli k dispozícii len 2 prevý.
senia, takže skúmanie by nemalo praktickú cenu.

pokr.

Z Koordinačni rady ČÚGK a SSGK

Dne 10. 3. 1970 se konalo za předsednictvf předsedy
COGK Ing. Františka Koubk,a zasedánf Koordinačnf rady.
Byly projednány a schváleny dohody o společném po-
stupu :při výměně odborných ,publikacI se socialistickými
stAty, o vedenf jednotného seznamu tlskopiso. geodetic-
kých služeb CSR a SSR, o společném vyhlašovánf tem a-
Ilftckých. soutěží Ia o spoluvydAvAnf nAvodo. a teohnolo-
gických postupo. celostátního charakteru.
Nadále bude styk se zahraničnfmi 'l1častnfky výměny

odborných publikacI zajišťovat VOGTK (časopisecké a
knižní publikace) a Kartografické nakladatelstvf v Praze
(kartografické publikace). Přijaté časopisecké a knižuf
publikace budou uloženy ve VOGTK v Praze a VOGK
v Bratislavě, dojdou-li ve d\'ou exemplářfch, v případě
jednoho exempláře podle dohody mezi oběma výzkum-
nými llstavy. Dodané kartografické publikace budou ulo-
ženy ve Slovenské kartografi1 n. p. a v Kartografickém
nakl,adatelstvf n.p. v přrpadě dvou exemplářo., nebo
i v Ostřednf mapové dokumentaci v přfpadě 3 exem-
plářů, resp. v jedné z uvedených organizacI podle do-
hody v případě jediného exempláře.
Jednotný seznam tiskopiso. obou geodetických a karto-

grafických služeb bude vyd,án ,k 1. lednu 1971. Zavedenf
nových tiskopisů bude zveřejňováno ve Zpravodaji
COGK, resp. ve Spravodaji SSGK.
Tematické soutěže budouCOGK a SSGK vyhlašovat spo-

lečně, vždy k 1. lednu každého roku. Návrhy zpracují
oba výzkumné 11stavy [VOGTK v Praze a VOGK v Bra-
tislavě) na zá'kladě ,pro.zkumu, který provedou na pra-
covlšUch svých resorto. a předložf je ke schválenf COGK
a SSGK do 31. říjnápředchodho roku. Hodnocenf vý-
sledkil. tematické soutěže bud·ou provádět dvě soutěžnf
desetlčlenné komise, jedna pro llkoly navržené ~ CSR,
druhá pro llkoly navržené v SSR.
Zástupci SSGK informovali o zřízenf Slovenské názvo-

slovné komise a zástupci COGK'o rpřipravbvaném ustavenf
Terminologické komise pro geodézii a kartografii. Bylo
dohodnuto, aby v české terminologické komisi byl stá-
lým členem zástupce slovenské terminologické komise
a opličně.
Projednávána byla i koncepce me'zinárodnfch styko.

v geodézii a kartografii a potvrzeny delegace na ně-
kterézahraničnfakce. PřfšU zasedání se uskutečnf
v Bratislavě v druhé polovině června 1970.

Ked sme namerané prevýšenia pridali do súboru v tab
2~ ostalipriemerné hodnoty prévýšertí aj empirické"
stredné chyby (s výnimkou prípadu, o ktorom sa zmie-
ňujeme"v pozn. 7) riezmenené. Tedaíi& našich :iáveroch
netreba nič meniť ani po 35. meraní,

Druhé zasedáni Meziresortni komise pro
geodézii a kartografii při ČÚGK

Druhé zasedání Meziresortní komise pro geodézii a kar-
tografU při COGK se konalo v Praze dne 15. dubna 1970
za llčasti 18 členů z šestnácti resortů. Zástupci CiOGK
přednesli informace o současném stavu činnosti COGK,
o stavu projednávání zákona o geodézii a kartografli,
o předpokladech novelizace zákona č. 22/1964 Sb. a vy-
hlášky Č. 23/1964 Sb., o výsledku meziresortnfho pro-
jednán! novelizace výnosu COGK o vydávání oprávněn!
k ověřován! výsledki) geodetick)'ch prac! a podkladil. pro
stanovení dobývacIch prostoro. a zprávu o plněnf dopo-
ručení z prvého zase dán!. S uspokojením bylo konsta·
továno, že převážná většina doporučení byla Ceským
l1řadem geodetickým a kartografickým realizována.
Členům komise byl rozdán návrh edičnfho plánu Kar-

tografického nakladatelstvf na rok 1971 v oboru map
pro školy, veřejnost, export a odbornou literaturu a ná-
vrh organizačnfho a jednacího řádu Terminologické ko-
mise pro geodézii a kartografii i jmenný návrh na jme-
\Ilování Členo. komise. Ustavenf komise bylo členy koor-
dinační komise uvítáno a j:ejí činnost projednána i s ná-
vrhy na doplněnf členů komise.
Hlavnfm bodem jednánf bylo přednesenf některých

požadavků jednotlivých resortil. na geodetické a karto-
grafické práce-Zajišťované pracovišti COGK v pětiletce
1971-1975. Současně byla hodnocena funkce qÚGK a je-
ho organizacf v uspokojování potreb národního hospo-
dářstvf a společnosti. Byly předneseny cenné náměty na
dalšf možnosti zlepšenf této funkce, diskutovány otázky
evidence nemovitostí a složitost! právních vztahů, aktua-
lizace map středních a velkých měřítek, obtíže při po-
užívání map různých měřHek a souřadnicových soustav,
nepostačujfcf ochrana měř. znako., nevyhovující stav vý-
roby, oprava dovozu měř. přístrojil. a pomil.cek, mož-
nosti dalšfho zlepšení dokumentačních a mapových slu-
žeb, distribuce map, tiskopisil. a předpisů, tvorby a vy-
dávánf měřických předpisil. a jiné. Byl zdůrazněn význam
dobré koordinace a nezbytnost dokonalých informací
o potřebách národního hospodářstvf s patřičným před-
stihem .. Škoda, že nebylo možno předložit souhrnné po-
žadavky resortil. na přfšU pětiletku, bylo však dohodnu-
to, ~e budou nárokovány v nejbližší možné době.
Kladně byly hodnoceny informace, které C[úGKposky-

tuje ostatnfm resortům operativně prostřednictvfm koor-
dinační komise, Zpravodaje COGK, speciálnfch porad
i kolektivnfm projednáváním připravovaných předpisů.
Bylo doporučováno, aby podobnou informovanost zajišťo-
valy organiza,ce CŮGK organizacfm ostatních resortů
i v llrovních krajských a okresnfch.

Bylo doho'dnuto pokračovat v upřesňování požadavků
jednotlivých l'esortů na COGK a jeho organizace přfmým
jednáním, přihlédnout k požadavkům resortů při zpřes-
nění edičnfho plánu KN a při ustavenf Terminologické
komise a na přfšUm zasedánf informovat o výsledcích.

Cálek
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Činnost OSYP ve VÚGTK v Praze
za rok 1969

528:331.86 (437.1/.3) ••1969"

laJko v minulém rroc·e, taJk j v I{'oce1969 plnilo QlborolVé
středisko vzděláváni pracujicich [dále Jen OSVP),začle-
něné od 1. 1. 1968 do Vý~ulInného t1stalVUgeodetické'ho,
topogrtafického a k'aTtografi,ckého jako satmootatJně hos-
pod,a'řici jfJId'notlk,<r,Úlkolydoškolovámi rp'racovnllkd 'resortu
v rpůsoibnostiČeskélho t1i"adu geodetického a ka:rtogra-
fického i Slovenské sp'rávy geodézie a kartograf1e.
Cílem 'činnoslti OSVP !bylo rdoškolováni vedcmcfch hos-

podál'skýc'h rp1"acovniků, vedoucích špI'čkových spe-
cialistd a jp.jlch 'kádrovýc'h rezerv 'V'evy,brený'ch d1scipli-
náoh, a !to zejmélna:
- zvýšeni odIborných 'Vědomosti pro fizeni na t1roveň

soudobfch poonatků v organi~<rci, ekooomI'ce al'i-
zellli;

- oozšil'eni od!borných dovednosti v ,prakticlkém 'Využiti
nový,eh rpoznatlkfl v oboru geodéziea lťartografie;

- pomáhat pi"i osvojováni t1čllIlnějškh forem jednáni
s lidmi a kole:ktivem.
Program doškolováiní vyclMze,1 zejména z podmětů O'l'-

gánil a ol.'gooizaci ČÚGK, vysOkých škol e střec1Jnich
prdmysl'ových škol zeměměřických a byl kOiOll'dinován
prrávnim a persooálnl!m odJbol.'em C:ÚGK.
BAhem roku 1969 došlo ke změně vedoucího OSVP odcho-

dem Ing. Arona do dClchodu vfervnu 1969. Misto vedouciho
OSVP bylo obsazelllo dnem 1. Srtpna 1969 Ing. Cer má -
ke m.Plán za I. 'pololeti'byl ~lněn a při nástupu no-
vého vedoucího převzat plán n'a II. pololp.U. Přehled
podává tabulka o doškolovániv rocp. 1969 rpi'Hooená ke
~rá'Vě, ze krte'1'éje patrno, že v I. pololetí bylo uspo-
řádáno 'celkem 6 akci, 'Výulky se zúčastnilo 117 pIOslu-
c'hačů Iresortu ČÚGK a výuku za'jišťovalo 55 lektorů,
z nidl~ Illylo 20 mi:moresortníCih. Ve II. qJololeU bylo
uSk'Ultečněno 10 akci, výu,ky se zúčastnilo 172 posluc!l:a-
čd, ~ toho 18 mimore~orttníClh a výuku zajišfovalo54
lektorů., z nichž bylo 39 mlmoresortnf.clh.
Kromě plánu na II. pololeU 'byl'a na 'požádáini ~oly-

techny, pocLn1ikuzahranič'nihoohchodu, a OÚGK 1. pro-

Tabulka. 1

Doškolování v roce 1969 - I. pololetí

slnce 1969 zahájena OSVP vfu~ dvanácti zeměměř~č-
s'kýc'h technikO. z Alžiru, která IPrtoIMhádenně 8. 'potrvá
devět měsf.ců. UČ:elbnilátka je přednášeIlia ve fXlancQlUZ-
Ském jazyce. Cflem Ikursu je rpl'1prevltpro obor geodé-
zie a kmograf1e v Alžiru středni techniky s všestran-
nfmi znalostmi octbornými, spřiměl'enfml do'Voooostmi
v 'PoolkUc!kěmměřeni v terénu 1 v měl'ic.kých koostrukč-
IÍfdh pracfc'h, s Mdoucíml pracovními návyky li IS po-
tilebnou mtelelktuálni t1rovní, alby ~bsolvent1 ktm'Su byli
schopni sam10statně pl.'acovat v m~tníClh podmfulká:ch la
dále se vzdělávat 'V oboru ra doplňovat si malosti.
V drohé polovině bude kurs člooěn na specializace, lB

to na specializaci "pozemkový katast'r a 'po~~ové
úpralVY" a specializaci "inženýrSká 'a dolni geodézie".
Kurs se za'konči pisemnou praci iS obhajobou e t1stni
zIkou§kou ze zátkladn~c'h předmětů. O výsledlku komlSlo-
nálni zkOlll~y !bude B!bsolventům vydáno osvědčeni
s uveden~m specializace v jazyce francouzském. Po skon-
čení teoretické pl'ipravy bude technikClm z Alžíru umož-
něna ucelená ti'iměsiční 'praxe na p'raOOlVišUchresortu
i mimo resort. Výulka 'Se koná denně v budově SPSZ
v Prra.ze.
Kromě této odborné výuky OSVP 'UlSp'Oi'áda1Iopro tech-

nilky z Alžfru 0áklaclni Iku,rs češtiny vzhledem Ik 'tomu,
že .potřebné učgbnice ve franCOlllzstk:émjazyce jsou ne-
dosalžjtelné a s ohledem na rto, že znalosti n~eho ja-
zyG{.ase /dá p'l'edpokládat upevněni vztahd s Alžfrem
i do budouclll'a.
Pisemné hoclnocenJ jednotlivých a,kcí bylo prováděno

jednotUvým1 poslu::hači anonymně na !předem pl'lp:rrave-
něm dotazn~u. Z pNpoím1nek ,lze shrnout:
- úroveň kursů a lelktorů velmi doibrá;
- dopol'lUčují !pro udI'Ženi 'Vědomosti lB.jejich doplněni

cyklická setkání -o noviuká'ch v OIl'ganizaci, l'izeni,
ekonomice, technologU a 'Výměny Z1kUšl!lIlosUz jejic1h
'éIIplik:acR;

- ~ují v'časné opatfeni od'borné lIterlltUlI'y, směrnic,
technologiI a skJ'llpt, pokud možno pl'ed uslkurtečně-
nim škol<lil"l1í;

- Ulbytovací Ia stra~ovlad ·podmfnky nejSOiU vždy nej-
lepší, aby 'plně vyhověly, ·což tlkvi v neidosta,teČlIlé
úrovni uib}"tov8.'c~chslužeb a Ipohost1nstvf.

c Počet účast. ZBet. org.
~ Počet lektorl1Datum Pollet Počet Počet v působnosti I mimo,.; Název akce uskutečněni hodin oponen- ÚČast.
o a misto tú z re- I z toho Imimo CÚGX I SSGK I resortPo< sortu VÚGTK resort

1 Kurs vedoucích perso- 27.-31.
nál. útvarů - 3. sou- leden 30 - 1 - 6 17 13 4 -
středěni Praha

Obhajoby závěrečných 28.-29.
2 písemných prací kursu leden 28 29 - - - 15 15 - -

"Základy vědeckého Praha
řízení", II. běh
Kurs vedoucích per- 10.-14.

3 sonál. útvarů - březen 33 - 2 2 8 12 10 2 -
4. soustředění Praha

Kurs vedoucích stře- 25.-28.
4 disek geodézie - březen 27 - - - 4 34 34 - -

1. soustředění Praha
Kurs vedoucíoh perso· 8.-11.

5 nál. útvarů - duben 23 - 3 - 2 12 11 1 -
5. soustředění Praha.

Kurs o nových zása- 23.-25.
6 dách a smluvených duben 18 - 3 - - 27 13 14 -

značkách THM Praha

6 Celkem 1. pololetí 1969 159 29 6 2 20 117 96 21 -
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Na závěr doškolovánídelšího jak jeden týden vydává
OSyp účastnfkfi.m "Osvědčeni" u'a zákl'adě vý'Sledko. ob-
hajdb zá~ěrečnýc'h ,p~semných lJl'rad, nebo pi'ezlkoušenf
v závěrečné ,besedě.

Pro usnadnění studia vydalo OSyp v roce 1969 tyto
učebnf ,pomo.c:ky a skr1pta:

1. Matoušek-Ro.ždčka: Psychologie prá'ce
2. Mamica: Náwh systému 'a hlétVUÍ,chsměro. oolbo-rné

pi'fpravy 'Prac~n~ko. v geodézH 'a kartografH
3. Dr. Maule: Vybooné otázky personallstiky
4. kolelkHv: Kreslíci koorddnátogrM Coragraplh - obec-

ný 'kresHcf prog'oom
5. kolelkt1v: Obrazové přílohy - Kre'SHcf lroordtnáto-

graf CoragraJph - obe:::ný kresHcí pirogram
6. kolelkHv: Kreslící koordinátograf Coragl"aiplhAZP -

obecný kresHci program - souhrnná verse pro po-
ťftlllČ 4 K

7. KoM: Personální práce
8. Dr. VanflIDa: Fyztologta práce
9. MlIlsntca: tOIk'oly:li organi7Jace ~ádrových ft lpel'$onál'

'nfch l1t'Varo.ve stáltnf správě lil v podnidch
10. Dr. Maule: Modely personálnkh útv'aro.
11. Doc. Dr. Pi'ikryl, CSc.: Terclámí revoluce
12. Ooc. Dr. Přikryl, CSc.: Clov~ a technika
13. noc. Dr. 'Přl;kryl, CSc.: Věd'a ve vědec~QItec'hJniciké

revolucI
14. Doc. Dr. PřIkryl, CSc.: Zápla'dnf 'koncepce nové pro.-

myslové revoluce

Tabulka 2
Doškolování v roce 1969 - II. pololetí

15. Ing. Lehman: Př~lad ,stylu ,řídící !práce
16. Masnica: Souvisejí-cí předipl'sy 'bezpečnostl práce a

ochr'élIIlY2ldra~f
17. kolektl:v: Informace pracuj~cfm do.chodco.m
18. Dr. Enge'lsmann, CSc., Duševní hygiena
19. Dr. Zenfšk~á: Kapitoly obecné ,psychologie
20. Dr. Kuťák: Zákl'a>dy psyc/hologle osobnosti
21. Matouše'k-RMička: Z~kladní o!tá~ky ergonomikya

Inženýrslké psychologie
22. Dr. H1'adký: Analysa psychologických fakt1orů:pll'ac.

čiJnnostl
23. Ing. ChlumoSký:Psychologické a sociologické otázky

.prllcoV'nf mOlňvace
24. Chripko-Strl~enec : Psychologické p'rofesi.ografle
25. J. Oh. Ra:lsIlroip:PIl'ofesiografickě schémy
26. Ing. Bulák: Funkcla profesiografle v IpersonMnom

1)1iB.deniu
27. Ing. David: K některým filosoficikým problémíl.m

v :pers. čiJn.nostec'h
28. Dr. Ma-ule: Sociologie mládeže
29. Dr. Maule: Výběr základních sodolog. ipOjmo.
30. Ing. Borket: 'Ovod do soclologie ekonomiky, zeJména

sociologie podni1ku
31. Dr. Be'~k~ský: Clově'k hledá sebe
32. Dr. Berkovský: HledánI smyslu
33. Dr. BerlkovSký: Alktuální e1:ika
34. Dr. BerlkoV'Skv:Hum'anismus la ma>rxlsmus
35. V. Blorovan: Estetika pTáce ve stavebnictvf

~
Počet lektortJ. Počet ÚČast. zast. org.

Datum Počet Počet Počet v p-o.sobnosti
...: Název akce uskutečněni hodin oponen- Mast.

ČÚGK Ia mfsto tťl z re- z toho I mimo I mimo~ sortu VÚGTK resort SSGK resort

1 Kurs pracovníků per- 1.-4. I
15 I Isonál. útvarů - září 24 - 2 - 1 13 2 -

2. soustředění Praha
Kurs vedoucích perso- 15.-18.

2 nál. útvarů - září 28 - 2 - 5 14 9 5 -
6. soustředění Bratislava ---- --
Kurs vedoucíoh per- 6.-10.

3 sonál. útvarů - říjen 27 - 2 - 4 15 10 5 -
7. soustředění Praha
Kurs vedoucích stfe· 13.-16.

4 disek ~eodézie - říjen Tiš· 32 - 1 - 5 29 29 - -
2. soustředění nov u Brna
Kurs vedoucích oddí· 14.-16.

5 lů lG n. p. Brno - říjen 24 - - - 5 9 9 - -
1. soustředění Praha
Kurs využití souř. 10.-13

6' krasl. stolů při mapo· listopad 28 - 2 1 - 28 16 6 6
vání ve velkých Praha
měřítkách
Kurs vedoucích oddí- 3.-7.

7 lů lG n. p. Bratislava listopad 32 - 1 - 7 25 - 25 -
- 3. soustředění Praha--
Kurs pracovníků per· 18.-21.

8 soná!. útvarů - listopad 25 - 1 - 4 11 11 - -
1. soustředění Praha
Kurs bezpečnostních 24.-27.

9 techniků listopad 30 - 1 - 7 14 14 - -
Praha

10 Kurs zeměměřických 3.-20.
techniků z Alžíru prosinec 67 - 3 2 1 12 - - 12

Praha

Celkem II. ~loletí 323 - 15 3 39 172 111 43 18
10 323 :6 ~ 5 výukovýoh dnů_.

Úhrnem rok 1969
16 482 : 6 ~ 80 výUkovýoh dnů 482 29 21 5 59 289 207 64 18
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36. Dr. Domin: Požadavky kvaHfika'ce prac. v káďr. a
pers. či,nnostHch

37. Dr. Domin: Pr,incipy kádr. a Ipers. 'činnosti
38. Lng. Gronská: Mobilita: la stéIJbilizace pI'lac.
39. Ing. Kollmallln: Hodnocení pI1acovnLkil.'v ,čs. st'aveb-

nic,tví
40. Dr. HélJnzaI:Výbě1ra rozrmísťování pracovníkil.
41. Dr. Hanzal: Kvalifi!ka:ce ,a přípraVla praoovnllkil.
42. Dr. Rys: Zá,klady teorie vyučování
43. Dr. BohJannes: P'rávo v Ikádr. a pers. čiJnnostl
44. Dr. SybHk [aut. kolekUv): Hmotnázaimtereso'vanost

a odměňování pr,ac. ve staveb.
OSYP jaGw samostatně ,hospodařící jednO't'ka l1čtuje

za své slu~by jen skutečně vrllni'klé náklady ma jednot-
livé soustředění. Kalkulaci, specHi'k,a'ci nákladil. i odměn
~a IPlráCipro l1é1Jkturaci,provádí vedoucí OSVP.
Poněv,adž OSyp došikoluje 2lpTlavidla jen špičkové p!I'a·

covníky, 'l1častní IseŠlko]oní ,prťtměrně 18posluc!ha,čil.,
cOž je sIce ve,Jká výhoda pro !kvalitní výuku, ale nevý-
hoda :pro vyl1čtoválllí v2111tklých ná'.kl'ajil. IlJa jednoho
l1častníka, :kte'ré se však rozhodně ,rAntuje d!aleiko lepší
připI1avenostíabsoilventil. kursu proapltka,ce na praco-
višti. CeIikový obl'8't OSYP byl za I. pololstí 68 000 Kčs,
2la II. !pololetí 107000 Kčs, tedy celkem 175000 KČls.
Pokud lze srovnat náklady n'a činnost O SVP 'se vzdě-

lávacím!i z'ařízeními jiných resortil., se kterými často
spolupracujeme, je toto ,srovnání PI'OOSyp velmi přízni-
vé 'a vysoce hospodárné. Zejména vybavení tak pestré
agendy [vLastně dálkového Istudia) jen dvěma stálými
prIa'covnílky, nemá pro 'talkrozsáhlou - zejména admi-
nistI1ati'vní čiJl;nost - jinde obdoby. Z prl1běhu 'činnosti
v posledních měsícíc'h mill'ulé,hJol'oku se uJkazuje Ispráv-
ný náZior Ipracovníka výchovy 'na CO,GK,že ke kvalilt-
nějšímu provozu OS~p Je ~'apotřelbí 2 +1 [inž., te'ch.,
adm.) pr,aCO'vnLkil.,neboť čiJnnost OSyp nespočí'vá jen
vpou1hém orgélJIlizování akcí, ,které by Ibyly ro'zplsovány
a usměrňm1ány C.OGK,lale v novém uspořádání geodézle
a karbogrefie bude nutno samostatně vypoo'cováVlat pt'o-
jekty dOOkoloválllí,'Volit metody výuky, vyhledávat vhod-
né le.ktory, ,2Jajištovat všechJny podmínky pro kvalitní
pril.běh všech ak,cí, což so neObe'jde bez inici'ativní a:
tvil.rčí činnosti IpracQ>vn1kil.OSVP.
Zá'vě'rem mOiŽnoi'íd, že sjednocené obol'ové doškolo-

vání zejména vedolllci!ch hospodářs'kých pracovníku a
špičk'ovýc'h speci.alistil. I jejich 'kádrových rezerv,se
musí při uváženém výběm 'l'errtoV'8'Ťjakožto nejefe1ktlv-
nější investice. A je proto jen Ina relsortních orgánech
a organizacích, a;by využívaly služeb OSYP a tím v bu-
doucnosti zvládly úkoly rozvoje vědy a techni'ky.

Ing. Ivan CERMAK, vedoucí OSVP

528.442: 374.5 (437.1/.3)

V oblasti, která bývala dříve nazývána veřejným vy-
měřováním - a to i v některých právních normách -
pl1sobí kromě orgánl1 a organizací Ceského úřadu g'oo-
detického a kartografi.ckého také řada orgánu a orga-
nizací jiných resortil.;' ty vykonávají činnost v této ob-
lasti geodézi.e z pověření, které jim udělil Ceský l1řad
geodetický ({ kartografický jako l1střední orgán státní
správy pro geodězl1 a kartografU.
V nedávné minulosti bylo často slyšet kritické hlasy,

vyjadřující názor, že l1stl'ední orgán by se v této oblasti
své činnost! měl kromě kontroly a vydávání předplsil.
více věnovat pomoci pracovníkil.m z ostatních- resortl1,
zejména poskytovat jim včas l1plné i.nformace ozavá-
děných a chystaných změnách v technologiích, orga-
nizaci práce -:- jednoduše řečeno věnovat se více kom'-
dinaci často rozmanitých činností rťizných skupin pra-
covníkťi. Je velmi potěšitelné, že v poslední době se
právě v tomto směru činnost Ceského l1řadu geode-
tického a kartografi.ckěho v některých oborech velmi
slibně rozvíjí. Chtěl bych uvést z poslední doby ze-

jména akci oborovéhr.l střediska vzdělávání pracujícícll
Výzkumného ústavu geodetického, topOlgrafi.ckého a
kartografického v Praze, které uspořádalo - zřejmě
z popudu Ceského l1řadu geodetického a kartografi.c-
kého - školení "Z a měř o v á n í z měn IPo dle n o-
v Ý c h z á s a d"; třídenní školení, vedené formou se-
mináře, bylo uspořádáno pro pracovníky plJvěřených
orgánil. a organizací ostatníc!h resortťi v CSR, pro zá-
stupce vysokých a středních škol a vybrané pracovníky
podnikl1 a závodil. Inženýrských geodézlí.
Pořadatelé velmi dobře využili zkušeností ze semi-

náře o téže tematice, který byl uspořádán 3. a 4.
června 1969 v Liberci, takže jak prostředí, tak i ča-
sový rozvrh přednášek a přiměřený počet l1častníkň
umožňoval výborný kontakt s přednášejícími a sku-
tečnou přlležitost zlskat maximální počet poznatkil. bě-
hem přednášek.
Po stránce věcné náplně školení ležela celá tíže na

přednášejících dlJc. Ing. Dr. Válkovi, CSc., a Ing. Souč-
kovl, kteřl se s přehledem a pohotovostí výborně zhos-
tili svého obtížné'ho l1kolu. Přednesli nejen základ'1í
principy nového zpfisobu zaměřování změn pro mapy
velkých měřítek, ale I vyllJžil1 vlivy hromadění chyb
na meze použitelnosti jednotlivých typil. nového systé-
mu i zaměřovacích sítí: velmi cenné pak bylo předvede-
ní řady praktických příkladťi včetně výsledkil., zpraco-
vaných na samočinném počítači, které poslucpačl mohli
sami prakticky v připravených materiálech sledovat
a vypracovat.
O organizační přípravě a zpracování všoobecně zá-

vazných předpisň, které pro zavedení nové metody za-
měřování změn jsou nutným předpokladem, hovořili
pracovníci Ceského l1řadu geodetického a kartografi.c-
kého Ing. Bartík, Ing. Maxmilián a Ing. Severin.
Velmi vhodným doplňkem celé akce byla zajímavá

informace Ing. Kouby o Informačním systému v geo-
dézii a kartografll s aktuálním zaměřením na připra-
vované sčítání lidu, domil. a bytil. v CSSR.
Zivý zájem l1častníkl1 o podobná setkání potvrdila

i obsáhlá diskuse v závěru školení, které se zl1čast·
nili další pracovníci Ceského l1řadu geodetického a kar-
tografického Ing. Radouch, náměstek předsedy, Ing. Čá-
lek, Ing. Morch a další.
Malé nedostatky - jako chybějící přehled zaměřo-

vacích typu s jejich očíslováním - zcela zanikly v dob-
ré tvl1rčí spolupráci všech l1častníku a v jejich snaze
pomoci ještě dále zlepšit navrhovanou tec;Imologii; i pro
autory metody jsou jistě taková setkání cenným pří-
nosem, protože pohled pracovníkil. z jiných resortň,
s často značně odchylnými pracovními podmí:lkami a
širokými zkušenostmi, velmi často přispěje k odstra-
nění některých tzv. "dětských :lemocí" při zavádění
nových metod do praxe.
Pořádání podobných seminářň-školení i z jiných 000-

ril. geodetické činnost! by se jistě také setkalo se sOu-
hlasnou odezvou účastníkil. jako tato akce a zároveň
by napo!TIIJjhlok Iepší výměně zkušeností geodetil., pra-
cujících v rl1zných odvětvích národního hospodářství.
Kromě činnosti CVTS"pro geodézii a kartografll, je-

jíž akce již mají SVOJItradici, by koordinující činnost
ústředního orgánu geodézle a kartografie mohla silně
zapůsobit k dalšímu zvyšování odborných znalostí a
nutné unifikaci prací ve veřejném vyměřOvání; proto
j,e vhodné podobné záměry uvítat a vřele doporučit
k realizování.

Ing. Slavo; Kádner,
hlavni geodet ministerstva dopravy CSR

CVTS - odborná skupina inženýrské geodéZieve spolu-
práci s KV.CVTS Praha připravuje symposium.

"TECHNICK2 MAPY ME sr"
Symposium se bude konat v Praze ve dnech 21.-23.
října 1970.
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Státn í vyznamenání
Ing. Franti~ku Koubkovi,
předsedovi ČÚGK

Dne 29. dubna 1970 udělil předseda vlády České so-
cialistické republiky soudruh Josef Korčák předsedovi
Ceského úřadu geodetického a kartografického sou-
druhu Ing. Františku K o u b k o v i

státní vyznamenání
"Z a z á s I n h y o v t s t a v b n"

1;a dlouholetou veřejnou a politickou činnost. Blaho-
přejeme soudruhu Ing. Františku Koubkovi k udělení
státního vyznamenání a ocenění jeho práce.

Redakce

Prof. Ing. Ján Krajčí - 60 ročný

Prof. Ing. Ján K r a j č í, riadny profesor Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave, sa narodil 19.
mája 1910 v Nemšovej. Maturoval na reálnom lšym-
náziu - v Trenčíne a zememeračské inžinierstvo vyštu-
doval na Českej vysokej škole technickej v Brne.
V r. 1934 začína na Inšp,ektoráte katastrá.lneho vy-

meriavania v Trenčíne, neskoršie p6sobí v Bratislave,
kde vedie samostatné pracovné skupiny a je autenti-
fl!kačnfm 1nži:nierom. V r. 1940 'začína Ina Slovenskej
vysokej škole· technickej najskor ako asistent. Ako sup-
lentovi sa mu zverujú prednášky z geodetického poč-
,társtva II a astronomického určt:)vania zemepisných
sl1radníc. V r. 1942 zakladá ako vedl1ci Úst a v u žit e j
g e o d é z i e. Do budovania tohto ústavu vložil celú svo-
ju energiu, ktorou preko'nal nedostatok skúseností, prí-
stroj ov, pom6cok a vhodnej literatúry.
Po skončení II. svetovej vojny vykonal Ing. Ján

Krajčí jednoročný študijný p:>byt vo VeTkej Británii,
kde študoval geodetickú a praktlckú astronómiu a ma-
povacie metódy. V roku 1946 je s účinnostou od 1. 11.
1945 menovaný mimoriadnym profesorom a od r. 1950
je riadnym profesorom na Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislave. V šk. r. 1947/48 vykonáva
na odbore (fakulte J špeciálnych náuk funkciu dekana.
V rokoch 1952-59 je vedúcim Katedry geodetickfch
základov.
V r. 1957 na podklade dt:)vterajšej činnosti vzniklo pri Ka-

tedre geodetických základov samostatné vedecko-vfskum-
né pracovisko Astronomicko-geodetické observat6rtum
a prof. Ing. J. Krajčl sa stal jeho vedúcim. V r. 1960-69
sa prof. Krajčí celým svojím pracovným úvazkom ve-
nuje vedecko-výskumnej činnosti. Kolektív pracovníkov
pod jeho vedením sa zúčastňuje celosvetových vedec-
kých 3.kcií: Medzinárodný geofyzikálny rok (1957-58)
a Medztnáirodnd geofyzikálna spolupráca (1959). vý-
sledky astronomických observácií, prijaté v Bureau ln-
ternational de l'Heure v Paríži na odvodenie svetového
času 3. sezónnej variácie rotácie Zeme, sú d6kazom
práce observatória a menovlte Prof. Krajčího. Po týchto ce-
losvetových akciách pokračujú tieto práce pod jeho
vedením do r. 1969 v riešení celoštátnej výskumnej
úlohy "Astronomtcké určovan,te korekcte čs. časových
stgnálov". I

Prof. Ing.Ján Krajčí ako pedagóg považoval za po-
trebné zabezpečit svojím študentom vhodnú študijnú
llteratúru. Už v r. 1944 vydáva "Geodettcké počtárstvo
II", ktoré prepracované vyšlo pod názvom "Geodézta (vý-
Jjočty sttuačných a výškových stetí") v r. 1954 a pod ná-
zvem "Geodézta II" ve dvoch zvazkoch v r. 1958. Vyvrcho-
lením 'tejto činnost! bolo vydanie knižnej monognfie
"Lokálne geodetické stete" vo Vydavatefstve SA'V v r.
1963. Z oblasti geodetickej astronómie vydáva najsk6r
"Astronomické tabulky", ·ktoré vyšli postupna rozši-
rované v 3 vyd3niach [1948, 1957 a 1~60J. Súčasne
s prvým vydaním tabuliek vydáva tiež "Mapu oblohy"
[1948J. Pre štúdium geodetickej astronómie vydáva pre
študentov najskOr interné skriptá "Sférická astron6mia"
[1951J, ktoré neskoršie po prepracovaní [v r. 1958J boli
vydané ako učebná pom6cka v SNTL. Konečne v r. 1963

vydáva spolu s Doc. Ing. a. M a,c k o m obsiahlu "Geo-
dettckú astron6mlu".
Na začiatku svojej činnosti na SVST prednášal Prof.

K r a j č í aj encyklopedické geodetické predmety na
iných študijných odboroch. Aj pre týchto študentov
napísal vhodné skriptá: v r. 1944 "Základy geodézte",
v r. 1947 "Úvod do kartograf/e" a 'v r. 1953 "Základy
kartografte". Konečne v r. 1944 vydal tiež "Tabulky
vzdlalenostl".
Vedecká činnost Prof. K r a j č í h o našla výraz v rie-

šení mnohých vedecko-výskumných úloh a jej dokladom
sú viaceré výskumné správy. akrem toho publikoval
mnohé vedecké a odborné články v odborných časo-
pisoch a sborníkoch. Podrobné vymenovanie tejto čin-
nosti v takomto krátkom článku prakticky nie je možné.
V šk. r. 1969-70 Prof. K r a j č í sa svojím plným

pracovným úviizkom venuje ped:1gogickej činnosti. Pred-
náša geooetickú astronómiu a predovšetkým pripravuje
prednášky z predmetu astro metr ta a kozmtcká geodé-
zla.
akrem tejto rozsáhlej pedagogickej 3. vedecko-v'ý-

skumnej činnosti je Prof. K r a j č í činný v r6znych
komisiách a pracovných skupinách. Je členom vládnej
komisie lnterkozmos, funkcionárom Ndrodného komt-
tétu geodetického a geofyzlkálneho, konzultoval bud 0-
vanie časového oddelenia v Metrologlckom ústave atď.
Prof. Ing. Ján Kr J. j č í počas svojho doterajšieho

p6sobenia na Slovenskej vysokej škole technickej v Bll'a-
tislave zvládol široký rozsah pedagogickej, vedecko·
výskumnej a organizačnej činnosti. Svojím podielom
zasiahol výr 3Zilým sposobom nielen do rozvoja štúdia
geodézie a kartografie, ale aj do rozvoja vedecko-vý-
skumnej práce na tomto štud'ijnom odbo're a v celej
slovenskej geodetickej verejnosti.
K jeho šestdesiatym nnodeninám mu želáme dobré

zdravie a mnohé pracovné úspechy.
Prof. Kuska, prof. Suchdnek

Ing. Antonín Koláčný, CSc, ~edesátníkem

Těžko tomu věřit, že Ing. Antonín Koláčný, CSc., dovr-
šuje životní decenium. Vidím stále před sebou jeho stej-
ný mladistvý zjev a elán. Ale už je tomu tak. Ing. Ko-
láčný se narodil 23.. května 1910 v Praze. Maturoval na
vyšehradské reálce v r. 1928 a po několikaleté práci
tech. kresliče pokračoval pak ve studiích na CVUT
v Praze odbor zeměměřického inženýrství. Po absolvo-
vání pracoval nějaký čas u civ. zeměměřiče ing. Vi. Mi-
zery v Praze a pak v roce 1936 nastoupil službu
u tehdejšího inspektorátu katastrálního vyměřování
v Martině na Slovensku. V roce 1939 přestoupil do
triangulační kanceláře min. financí v Praze. Potom pro-
váděl triangulační práce v Zeměměřičském úřadě. Po re-
voluci se zúčastnil delimitačních prací. V r.1947 mu bylo
svěřeno vedení kartografického odboru Zeměměřického
úřadu. Po vytvoření býv. ÚSGK v r. 1954 zastával v ní
funkci vedoucího kartografického odboru až do svého
onemocnění.

Úspěšné počátky a bohaté zkušenosti nabyté v před-
chozích službách byly znamenitou priípravou k odpo-
vědnému postavení a sice povoláním [hned po jeho
uzdraveníJ do VÚGTK v Praze, kde vybudoval v r. 1959
kartografické oddělení.

V r. 1962 získal na ČVUT hodnost kandidáta mate-
maticko-fyzikálních věd a v témže roce se stal samo-
statným vědeckým pracovníkem. Dnes zastává funkci ve-
doucího kartografického oddělení ve VÚGTK v Praze a
pro jeho vysoce odborné kvality mu byla pl'iznána vě-
decká kvalifikace I. stupně.

Jeho odborných a organizačních znalostí je plně vy-
užíváno při řešení výzkumných úkolií na úseku karto-
grafie a oborií, zainteresovaných na tvorbě map. Jeho
vědeckovýzkumná činnost je cenným přínosem pro kar-
tograťl1 jak na úseku základního výzkumu, tak i apli-
kovaného vfzkumu pl'i tvorbě a vydávání map. Jejím
výsledkem je především pdvodní moderní pojetí karto-
grafie jako vědy o kartografické informaci. a získání
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těchto v~sledků v~zkumu prol'evllo také zájem min.
školství USA. Cenn~m příspěvkem čs. kartografii a jIným
vědám jsou také koncepční a autorské práce jubilanta
při tvorbě a vydávání map. Sem patří vypracování pů-
vodní koncepce Malého atlasu světa. Do r. 1965 to byl
první komplexní atlas světa, u nás vydaný. Z posled-
ních prací je to také spoluautorství k projektu našeho
Národního atlasu, poctěného Rádem práce.

Jubllant se zl1častňuje aktivně práce v CSAV od
roku 1958. V roce 1958 až 1961 jako člen zeměpisné
komise, od roku 1962 jako člen vědeckého kolégia geo-
logie a geografie a od roku 1967 jako jeho místopřed-
seda. Mimo to pť'tsobí v několika komisích pro obhajoby
kandidátsk~ch disertačních prací. Je předsedou studijní
skupiny ICA a členem dvou komisí Mezinárodní geogra-
fické unie (IGU).

Jeho činnost vědecko-literární je velmi bohatá. Své
odborné a vědecké práce zveřejňoval v mnoha časopi-
sech a publikacích, jako: V~zkumné zprávy VÚGTK, ZD,
GaKD, Sborník VúP, Země a lidé, Věstník CSAV, Sbor-
ník IV. a VI. geodetické konference, atd. Jeho mapy
najdeme v mnoha ročnících edice SZKO. Jako autor ně-
kter~ch kartografick~ch termínť't přispěl do Výkladové-
ho geodetického a kartografického slovníku, SNTL, 1964.

Z jeho celé dosavadn[ práce je vidna jeho dť'tsled-
nost při uplatňování vědeckého světového názoru a je
na místě, abychom jubllantovi popřáli, aby dále v plné
svěžesti duševních i tělesných sil pokračoval a pracoval
v dalších hojn~ch letech ve své práci ku prospěchu čs.
kartografie a dobrého jména zeměměřického inženýra.

Ing. Pudr

K nedožitým sedemdesiatinám zaklada-
tel'a fotogrametrie na Slovensku
Ing. Júliusa Jenischa

lng. JI1I1us Jenlscb. Sa ~odll idňa 1. 2. 1900 IV Uhrovc1.
Svoju zememeračskl1 činnost začal na Katastrálnom me-
račskom I1rade v Leviciach 20. 9. 1928. V roku 1939 pri-
chádza pracovat na vtedajŠie Ministerstvo financU, od-
bor III/lO do Bratislavy. Tu sa stá va priekopníkom no-
v~ch modern~ch mapovacích met6d a propagátorom no-
vých prístrojov. Jeho zásluhou sa dostávajl1 na Sloven-
sko prístroje ako Redtta, Lodis, Kiplodis. Vyvrcholen[m
jeho snaženia bolo založenie fotogrametrie na Sloven-
sku, ktorá zahajuje mapovaciu činnost už v roku 1943.
Na základe získau~ch skúsenost[ sa dalej pokračovalo
vo fotogrametrickom mapovaní a najmu potom, ked
legislat[vne bol nariadením SNR Č. 67/1947 zriaden~
F o t o g l' a m e t l' i c k Ý 11s t a v pre Slovensko. V roku
1944 sa začína fotogrametricky mapovat v ucelenom
komplexe obcí: Cačín, Cerín, Bečov, Dolná Mičiná, Lu-
kavica, Sebedín, Sampor. Tu tiež navrhoval vykonat na
tl1 dobu pomerne odvážne a pokrokové experimenty, ako
sám medzi iným v dopise zo dňa 9. 8. 1944 svojím spo-
lupracovníkom píše: "Myslel som, keď sa robí v 7 ob-
ciach, že le to vlastne malý regi6n a v tom by sa dalo
všeličo navrhnúť, aspoň zatial do fotoPldnov. Te to príltš
odvážna myšlienka, ale bude aktuálna pre zememeračov
a treba zbierať aspoň štatlstlcký materiál o hustote oby-
vatelstva, leho zamestnaní, obžive, možnosti vývola, po-
trebe priemyslu, hustote lesov, Ich zúžltkovaní a roznych
Iných veciach. Oasy idú nové, spoločnosť intí, zememerač
musí obsttíť a hladať nové cesty."
V novembri 1943 sa stáva členom ilegálnej čs. odbo-

jovej skupiny "nora", ktoraj prostredn[ctvom kpt. Sta-
ueka odovzdáva spravodajský materiál. Dňa 5. 12. 1944
bol Gestapom zatknut~ a uv!iznen~, odkial sa mu poda-
rilo UJtiecť 31. 3. 1945. Potom v snahe nájsť I1kryt prad
Gestapom bol v Trnave ťažko ranen~ a tu podlahol zra-
neniu 12. 6. 1945.

Zomrel pomerne mlad~, plný elánu a plánov do bu-
dl1cnostl, výborný organizátor, vychovávatel a nadšený
propagátor pokrokov~ch metM v geodézli. Cesť jeho
pamiatke. Ing. Valovič

KG A dam e c Ján Vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu
pre projekt sídliSika

KGZ B a II a s c h Rudol~ Určenie sl1radníc trigonomet-
rick~ch bodov 25, 35 a 45 sl1časn~m vyrovnaním

KM Ba l' á k Ladislav Po~tie základniCovej laty pil1
meraní polohopisu

KM Ba š k o Pavel Stl1dia súhrnného projektu pozem-
kov~ch I1prav pre JRD v obci Brodské, okr. Skalica

KGZ B l' e z i n a Igor V~počet zemepisnej dlžky obser-
vatória SVST z výsledkov astronomických meraní
v rámci MGR a MGS

KM B l' uch á č Igor Stl1dia súhrnného projektu po-
zemkov~ch l1prav pre JRD v obci Hody, okr. Ga-
lanta

KM Dem e t l' o v i č Ivan Stl1dia súhrnného projektu
pozemkových I1prav pre JRD v obci Malá Mača,
okr. Galanta

KM Der k i č Peter Určovanie plOch 7. plánu
KG D i a n o v s k ~ Gerard Projekt fyziCkej mapy An-

tarktídy (s doplnkov~m obsahom v~skumn~ch ciest
a zemepisn~ch objavov)

KM Dun a j s k Ý Vladimír Stl1dia sl1hrnného pro-
jektu pozemkov~ch I1prav pre JRD v obci Berno-
lákovo, okr. Bratislava - vidiek

KGZ Ga t i a I Alojz Volba kl1žeJového ekvivalentného
zobrazenia

KM I I a v s k Ý Miroslav Stúdia' sl1hrnného projektu
poz~kov~ch úprav prs JRD v obci Klčovany, okr.
Trnava

KM Jan k o v s k Ý 'Alojz Stl1dia súhrnného projektu
pozemkov~ch I1prav pre JRD v obci VeJk~ a Mal~
Biel, okr. Senec

KG K a l' I u b í k o v á Emíl1a Fotogrametrické zamera-
nie bratislavského hradu

KG K o n č e k o v á Jana Projekt mapy "Slovensko
v tretom p1itročnom pláne"

KM K o š a 1k o V1liam Stl1dia súhrnného projektu po-
zemkových I1prav pre JRD v obci Nová Ves pri
Dunaji, okr. Senec

KM K uch á l' o v á Altbeta V rámci SHTÚP vypra-
covanie geodetického podkladu pre meliorácie a
generálny návrh vOdohospodárskych opatrení v obct
Bernolákovo, okr. Bratislava - vidip.k

KG K Ys e I á Elena FotogNlmetrické zameranie archi-
tektonického objektu a vyhotovenle podkladov pre
rekonštrukciu fasád

KGZ M'a IIId á k JI11ILusR1ešenie druhej Ma-Vilej geode-
Uckej úlohy metódou Besselovou na Krasovského
elipsoide

KG Mlč u d a Jozef Sledovanie stability vodohospodár-
skych stavieb presnou niveláciou

KGZ Mi c h á 1i kAnton Vyrovnanie retazca

KG Min a r i č Anton Zameranie pamiatkového objek-
tu s fotogrametrickou dokumentáciou

KGZ M i t á š Ján Určenie konštánt pasážnika Zeiss 100/
/1000

KGZ N o v o m s s k Ý Fedor Vyrovnanie nivelačnej siete
KM 01' b á n Peter Z4klady polohoplsnAj mapy
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KG P a v II k Kazimlr Rozbor tachymetrickěho mera-
nia

KG S 10 bod a Jozef Vyhotovenie číselných a grafic-
kých podkladov pre základný geologický výskum
CSR na matJovom Uste v mierk,e 1: 50000

KM S c hne 11 Ivan Stúdia sl1hmného projektu pozem-
kových 11prav pre JRD v obci Cáry, okr. Senica

KM S e f č i k o v á Eva Vyrovnanie nivelal!nej s1ete II.
rádu v jednej slovenskej oblasti I. rádu

KM St e f a nič k a Ján St11dia s11hrnněho projektu
pozemkových 11prav pre JRD v obci Selpice, okr.
Trnava

KM A r d o v á Zlatica Stádia k s11hmněmu projektu
pozemkových 11prav pre JRD v obci L11ka,okr. Tran-
l!1n

KM Bar á k Ladislav Url!ovanie plOch z mapy
KG Bar a n k a Jozef Geodetická priprava pre stavbu

vodného diela
KGZ Bar t o li Pavol Url!en1e vyrovnaných s11radrnc

trigoIliOmetrlckých bodov z meraných dlžok v jed-
notnej s11stave. Url!enie s11radnice transformovanej
do stereografickej s11stavy

KG B e ňá k Marian Vyhotoven1e a sk11ška presnosti
fotoplánu v mierke 1: 5 000

KG Bud o v i č Libor Sk11!ika a rektifikác1a fototeodo·
Utu

KM Ci g á n i k Jozef Projekt mapovania 1: 5000
v S-52 pre lokalitu Višňové, okr. Trenl!in

KG Cer ň a n s k Ý Jozef Projekt pr[ručnej fyzickej
mapy Strednej Eur6py 1: 4 500 000

KGZ D a u č i li i n o v á Marianna Návrh rovnakoplošné-
ho zobrazenia Afriky pre mierku 1: 15 000 000

KM Dol u vod s k Ý Jozef Stúdia k sl1hrnnému pro-
jektu pozemkových 11prav pre JRD v obci Pusté Sa-
dy, okr. Galanta

KM D rop p a Ivan Projekt mapovania 1 : 1 000 v JKS
pre zl1rodnenie pOdy pre katastrálne l1zemle Lúka,
okr. Trenčín

KG F e k e č Jozef Fotogrametrické meranie pre vý-
skum na hydrotechnických modeloch

KM F 1a š k a Jozef Projekt mapovania 1: 1000 v JKS
pre z11rodnenie pOdy pre katastrálne územie Pusté
Sady, okr. Galanta

KM Gr o <ll d žák TlborE"rojekt prirUČ1llejpoli1l1:1ckejma-
py Strednej Eur6py 1: 4 500 000

KG H a v i e r Karol Fotogrametrické vyhodnotenie pre
litl1dium er6zie

KGZ H r n č i a r Dušan Vyrovnanie nivelačnej siete
KGZ H ud á k Bartolomej Rekonštrukcia miestnej ni-

velačnej siete
KGZ J u s t i nič o v á Mária Stádium tiahového pola

v oblasU stredného Slovenska
KM G r o n d žák TibOl"projekt pr[ručnej pol1Uckej ma-

lioračné práce
KG K a li n a y Michal Skúliky sekundových teodoU·

tov
KM K a r k u li Stefan Vyhotovenie hospodársko tech·

nickej mapy 1: 2 000
KG K n o li k a Stefan Vyhodnotenie pozemnej stereo·

fotogrametrie bodovou met6dou
KGZ K o lov r á t e k Miloš Spojenie dvoch vyrovna-

ných trigonometrických sieU retazcom
KG KOň o v á Viera Vyhotovenie polohopisného plá-

nu 1: 2 000 polámou metOdou
KGK o TI t k Alojz Sledovanie zosuvu pOdy met6dou

pozemnej fotogrametr1e (Handlová)

KM K o r d a Peter Vyhotovenie geodetických podkla-
dov pre 11pravu vodného toku

KM L e š l! i k Ján Stúdla k súhrnnému projektu po-
zemkových l1prav pre JRD v obci Zemianské Sady
- Salgočka, okr. Galanta

KM Ma č á k Ján Stl1dia k súhrnnému projektu po-
zemkových l1prav pre JRD v obci Modrová - Mod-
rovka, okr. Trenč[n

KM Mat é Stefan Vyhotovenie hospodársko-technic-
kej mapy 1: 2 000

KGZ Ma r g i c i n Andrej Smerové vyrovnanie samo-
statnej trigonometrickej siete I. rádu Gapssovým
algoritmom a Boltzovou metOdou

KG Min á r i k Pavol Presná n1velácia pri zistovanf
stability stavebných objektov

KGZ Mo h r Zbyněk Návrh konformného zobrazenia
Kuby pre vyhotov9nie mapy velkej mierky

KGZ On d r u li Jaroslav Určenie systematických chýb
pr1 meran[ zemepisnej dlžky

KM P e t k a nič Milan Projekt mapovan1a 1: 10000
v S-52 pre lokalitu Modrová, okr. Trenl!in

KGZ P i n t é r Stefan Prispevok k url!eniu hustOt z gra-
vimetrických meran!

KM P o m li á r František Vyhotovenie polohopisného
plánu 1: 2 000 polárnou metOdou

KGZ R e š o v s k Ý J11lius. Určeme vyrovnaných s11radnfc
bodov trlgonometrickej siete z meraných smerov.

KM R 1e gel Eduard St11dia k s11hrnnému projektu
pozemkových úprav pre JRD v obci Vad ovce, okr.
Trenčfn

KM RYn I k Emil Projekt techn1cko-hospodárskěho
mapovania 1: 2000 pre lokalitu Vad ovce, okres
Trenčin

KGZ S a b o I o vá Anna Url!enie a vyrovnanie s11radnfc
hlavného piliera AGO

KGZ S i rot k a Dušan Prevedenie miestnej siete do
jednotnej siete

KM Str e d a n s k á Eva Projekt mapovania 1: 1 000
v JKS pre zl1rodnenie pOdy pre katastrálne l1zemle
Zemianské Sady, okr. Galanta

KM Tom á š Peter Stúdia k sl1hrnnému projektu po-
zemkových úprav pre JRD v obci Višňové, okres
Trenč[n

KGZ Tom a š k in Ján Určenie strednej chyby kon-
taktu v časových meraniach AGO

KG S k r i pec k Ý Alexander Zameranie výšky a zvls-
losU továrenského kom[na

KM Va jda Anton Stl1dia k s11hmnému projektu po-
zemkových úprav pre JRD v obci Hrachoviště, okr.
Trenl!ín

KGZ V I a d y k a Andrej Vyrovnanie nivelačnej siete
II. rádu

KGZ B a dli k Karol Určenie periodlckej a postupnej
chyby skrutky registračného mikrometra pasážni-
ka ZEISS 100/1000

KM Bu 11 o Alojz St11dia k projektu HTÚP pre zlt1če-
né JRD

KM Č a b a Andrej Úplná prehliadka JEP v obci Rovin-
ka, okr. Bratislava-vidiek

KGZ Dú b r a v k ~ v á Stefánia Vyrovnanie podrobnej
nivelačnej siete dodatočne pripojenej na jednotnú
nivelačnt1 slet.

KGZ G a r gal o v i č LadIslav Vyrovnanie polyg6novej
siete podla metOdy najmenš[ch štvorcov a zjedno-
dušeným spOsobom.

KM Gel s s e El'Iich Stt1dla k projektu HTÚP pre 8111-
čené JRD
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KM H a k e I Alfonz Návrh medzipodnikových pozem'
kových úprav

KM H a ruš i n e c Stanislav Návrh medzipodnikových
pozemkových úprav

KG H o I i n d á k Milan Výpočet polárnych prvkov pri
mapovaní met6dou hromadného preUnania napred

KGZ Hor ň a n s k Ý Imrich Vofba kartografického zob-
razeni a pre účely leteckej dopravy

KGZ I š tvá n f f Y Ivan Určenie korekcie signálu OMA
50

KM J u h á s Ján Stúdia k projektu HTÚP pre zlúčené
JRD

KM Ke n d i Gejza Vyhotovenie technicko-hospodár-
skej mapy 1: 2 000 so zobrazením části mapového
listu

KGZ K o u t n á Mária Astronomick~ nivelácia
KGZ K o u t n Ý Milan Porovnanie vhodnosti a hospo-

dárnosti transformačných klúčov s ohladom na ich
velkost pri zachovaní požadovanej presnosti. Trans-
formovanie, bodu zo sústavy vál!:ovej do Křovákovej

KM Krá lov s k Ý Albín Projekt, pr1ručnej hospodár-
skej mapy okresu Bratislava-vidiek

KM K r u p k a Dušan Stúdia k projektu HTÚP pre
zlúčené JRD

KGZ K u b i c a Dušan Určenie zmeny chyby pozorova-
tela počas dlhých pozorovacích sérU

KGZ K u I i c h Pavel Zobrazenie grav1tačného pola vý-
chodnej časti Slovenského rudohoria, a to po: l.
Fayovejredukcii, 2. Bouguerovej redukcll, 3. Bou-
guerovej redukcli s topokorekciou, v mierke
1: 200000.

KG Ma j I) r o š Pavel Aerotriangulácia na multiplexe
KM Men d e I Jozef Stúdia k návrhu vnútropodniko-

vých pozemkových úprav
KG M i c h e I č í k o v á OUlia Vyrovnanie nivelačnej

siete
KM M i k a Peter Stúdia k projektu HTÚP pre zlúčené

JRD
KG M i str í k Bohumil Fotogrametrické zameranie

hnedouhofného lomu
KG Mu d.r o n čí k Anton Geodetické podklady pre

projekt elektrického vedenia
KM Na h á I ka Ján Stúdia k projektu HTÚP pre zlú-

čené JRD
KGZ N o v á k Cyril Doplnenie trigonometriCkej siete

v priestore podla prílohy dvoma trigonometricky
určenými bodm1. '

KG P á I e š Jozef Vhodnost a použitelnost merač-
ských terč ov pre vytyčovacie práce

KM Pe k a r í k Ján Projekt príručnej vlasUvednej ma-
py okresu BraUslava-vidiek

KM P u jde s Pavol Stúdia k návrhu vnútropodniko-
vých pozemkových úprav

KGZ R e n dek Anton Vyrovnanie trigonometrickej sie-
te I. rádu

KM R e p á ň Jozef Stúdia k projektu HTúP pre zlú-
čené JRD

KM R o I k o Vladimír Stúdia k projektu HTÚP pre
zlúčené JRD

KG S a b o I Eduard Fotogrametrické sledovanie ero-
zívnych javov

KG S a b o lov á Mária Meranie deformácH a posu-
nov objektov trigonometrickou met6dou

KG S lov á k o v á Marta Laborat6):ne met6dy určova-
nia konšta'nty fototeodolitu '

KGZ S m o I k o Ladislav Astronomické pripojenie po-
drobného bodového pola

KG S i m o n č i č Kamil Vyhotovenie polohopisného a
výškoplsného plánu lntravilánu v mierke 1: 1000

KGZ S u I a n Vladimír Vyhotovenie gravimetrickej ma-
py východnej časti Slovenského rudohoria v mier-
ke 1: 200000

KG Tom a Š o v i č Ivan Zhustenie bodového pola ra-
diálnou trianguláciou

KM Tom š í k Imrich Stúdia k projektu HTÚP pre
zlúčené JRD

KM T 6 t h Vojtech Stúdia k projekt'u HTÚP pre zlú-
čené JRD

KGZ V á c I a ve k Vincent Určit vyrovnané súradnice
štýroch bodov trigonometrickej siete z merl}ných
smerov. Vyhodnotit ich presnost.

KGZ Val k o Ján Volba kartografického zobrazenia pre
územie Tanganjiky

KGZ Wo II e m a n n Jozef Riešenie trigonometrického
retazca a premietnutie geodetickej čiary na meri-
dián

KM V l) r l) s Dtto Techn. projekt mapovania 1: 10000
lokality Zohor, okr. Bratlslava-vidiek

PŘEHLED ZEM~M~ŘICKÝCH
ČASOPISŮ
Geodezija i kartografija, l!. 2/1969

K u t u z o v, I. A.: Základni úlohy kartografické služby Hlavni sprá-
vy geodézie a ka'rtografle při Radě ministrů SSSR, str. 3-10

r: v o v, V. tJ. - Pop Ov, P. S.: Elektronická líbela s Indukčnlm
snimačem, str. 14-20

Ryt o v, A. V.: Metody určováni chyb poloměrů vodorovného kru·
hu, str. 20-26

V i z Ir o v, lu. V.: Nepřimé 'určování krátkých vzdálenosti světel·
nÝml a rádiovýml dálkoměry, str. 36-3b ,

P i r o g o v, V. G.: Způsob sestrojováni čtvercové sltě, str. 38-40
P a v lov, F. F. aj.: Stolni komparátor pro ocel\lvá pásma, ve vidlici,
str. ~0-42

B o g d a II o v, V. B.: výpočet oprav pro převod pozorovaných smě-
rů na rovinu, str. 42-44

K o ž e v n I k o v, N. P. aj.: Stereotopografické mapováni rovinnýot.
tundrových a tajgových močálovitých oblastí v měřítku 1 : 25 000,
str. 45-52

K a r g 'o p o lov, I. D.: vyrovnáváni fotogrammetrlckých sití s vy·
užitím prvků vnějši orientace leteckých snimků, str. 52-57

I u r č e n k o, V. A.: Posouzeni pi'ístrojové přesnosti v určeni plldo·
rysné polohy bodli podle maket G. A. Ošurkova, str. 58-61

L jut Y i, A. A.: Mapy elektroenergetlky v komple)(nlch regionál-
nich atlasech SSSR, str. 62-66

A s m u·s, J. G,: Mapy žlvočlšného světa v reglonálnich atlasech,
str. 66-70

D r a g o, A. S.: Zvláštnosti úpravy přehledných cestovnich turistic·
kých map Bulharska, Maďarska, NDR, Polska a Ceskoslovenska,
str. 70-73

K I jen k o, Iu. P.: Mezinárodni symposium o fotogrammetrli, str. 73
až 75

Geodezija i kartografija, l!. 3/1969

Dekret o zřizeni Hlavni geodetické správy, str. 3-4
Dopisy V. I. Lenlna O kartografli, str. 5-10
K u t u z o v, J. A.: Lenlnllv dekret a současné úkoly státni topo-
graficko-geodetické a kartografické služby, str. 11-23

S u d a k o v, S. G.: Rozvoj státní topograficko-geodetické služby za
50 let, str. 24-41

N i k o I a jev, A. S. aj.: Sovětšti topogc'afové v obraně vlasti,
str. 42-48

Ta t e v j a n, A. Š. aj.: Ospěchy geodetické a kartografické vědy
za 50 let a nejbližši úkoly, str. 49-62

K a š i n, L. A.: Základni cesty technického pO,kroku v topograficko-
-geodetické a kartografické výrobě, str. 63-72

Bar a n o v, A. N. - Bel i aj e v a, L. 1.: Perspektivy ve vyhoto-
vování hlavnich kartografických výrobků, str, 73-79

Geodezlja i kartografija, č. 4/1969

K u t u z o v, I. A.: Základní úkoly topograflcko-geodetické služby
Hlavní správy geodézle a kartografle při Radě ministrll SSSR,
str. 3-12

leg o r o v, L. P.: Socialistické soutěženi"a hnutí za komunistickou
práci v podnicich a organizacích Hlavni správy geodézle a karto·
grafie v roce 1968, str. 13-16

Č u d I n o v, S. 1.,: Praxe pracovního projektováni a orgaRlzace
bezpečného vykonáváni polních topograficko-geodetických pracl,
str. 17-23

Dud k o v, P. G.: Zkušenosti z mechanizace pracl při stavbě geo-
detických signálů, str. 23-27 -

O str O u m Ov, Z. V.: Zkušenosti z mechanizace prací při stablll-
zacl geodetických značek, str. 27-30

Vol k o v, Iu. K.: Stavba složitých trojbokých signálů s rombickou
mřiží a výsledky pozorováni na nich, str. 30-35

Z I min, V. M.: Stolek s nosniky pro zkoušeni úhloměrných při-
strojů, str. 35-38

S e r g e jev, A. S.: Otázka projektování výškové llpravy terénu
analytickou metodou, str. 38-43

L u k e r'i n, A. A.: Latě s dvoucentlmetrovým dělen lm pro tecb.
nlckou nivelacl, str. 44-45 -

J l'j ln, V. B.: Nov~ leteck~ fotograCick1 přistroj AFA·TES·10 Str. 45d~ •
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Van i n, A. G.: Technickoekonomický rozbor variant technologie
stereotopografického mapování rovinných tundrových a tajgových
močálovltých oblastí v mětitku 1 : 25 ODD,str. 48-51

5 u d a k Ov a, S. S. - T o I s t o uch o v, A. S.: Použiti metody
vyhotovování map tajgových rozbahněných území, str. 51-56

B I i u min, M. A.: Zkušeností z tvorby fotomap v měřítku 1 : 25 00·)
v bažinatých oblastecb, str. 57-59

Bar a n o v, A. N. - E d e I'š t e j n, A. V.: Gesty dalšího zvýšeni
jakosti bromadné kartograficke výroby, str. 60-64

S o love J, )u. S.: 50 let centrálního kartograficko-geodetlckého
fondu, str. 85-71

Vol o s t n o v a, V. B.: Práce na normalizaci zeměpisných ná7vů,
str. 71-75

Geodezlja t kartograflja. Il. 5/1969

S a z o n o v, A. Z.: Pl'esnost prvkll astronomicko-geodetická sítě
SSSR, str. 3-5

I z o t o v, A. A.: Transformace prostorových pravoúhlých souřadnic
na geodetické, str. 6-7

G a n'š I n, V. N.: Zevšeobecnění teorému Legandra, str. 8-11
Br y k i n, P. A. - K i m e r m a n, S. A.: Poznámky k článku A.
N. IljiČeva "Použiti metod síťového plánování k organizaci ně-
kterých geodetických prací", str. 12-14

C h r e n o v. L. S.: Vědeckotechnická konference o geodetických
a dlllně měl'ických pracích ve stavebnictví, str. 14-21

Dmi t r I Jev, A. S.: První dekrety Sovětského státu o rozvoji geo·
dázie a kartografie, str. 21-28

Ustanovení Všeruského ústl'edního výkonného výboru, str. 29
Dekret Rady lidových komisal'll o mobilízaci specialistll· geodetll,
str. 30

Dekret Rady lidových komisal'll o soupisu a rozmístění geodetic·
kých a dlllně měl'ických přístrojll a pomůcek, str. 31

Ustanovení Rady práce a obrany o mobilizaci zeměměřických inže-
nýrll a topograf1l, str. 32

Dokret Rady lidových komisal'll o ochraně geodetických znakli, sig·
nálll a nivelačních značek, str. 33

K o ž e v n i k o v, N. P.: K otázce obnovy topografických map.
str. 34-43

Ma r k o v, V. F.: Zkušenosti se stereofotogrammetrickým mapová·
ním v· měřitku 1 : 10000 s 1m intervalem vrstevnic, str. 44-50

N a u m o v, la. V.: Polohopisné připojeni leteckých snímkll pomocí
světelných dálkoměrů, str. 51-58

R ~ j z e r. P. ja.: Zkušenosti s klasifikaLi současných leteckých
metod a oblastí jejich použití, str. 58-64

Myš e c k a i a, Je. N.: Skolni zeměpisné atlasy Bulharska, str. 64
až 70

S i lov, A. V.: Vakuová kazeta pro fo to reprodukční přístroj, str. 70
až 71

N i k i š o v, M. I. - T e rec h o v, N. M.: O mezinárodní konfe·
renci o mapách využití zeměd1llské plidy, str. 72-75

K o w a I s k i, H.: Automatizace měřeni v geodézii, str. 401-.03
K i s i e I s k i, A.: Geodézie při stavbě lodí, str. 403-410.
G o c a I, ).: Určení prostorové polohy točné osy bubnu rotační pece
během provozu, str. 410-414

O len der e k, H.: Přispěvek k určení chyby z clleni při použiti
Zeissova terčového signálu a Zeissových theodolitů Theo 020 a T·6
PZO, str. 414-417

R o z w a 1 k a, Z.: Vybrané organizačně technické úkoly z činnostI
geodeticko·kartografické služby USA, str. 417-421

Pa w 1 o VI s k i, I,. - Ha r a s i m o w i c z, S.: Pokus o určení
efektivnosti komasačníchprací, str. 422-424

Z u k o w s k i, B.: Uvažování existující územní struktury individuál·
ních zemědělských hospodářství při scelování pozemků (2. část),
str. 424-427

5 z y m a JÍ. s k i, M.: Scelování pozemků ve Francii, str. 427-431
P I e r š c i o n e k, G.: Resortní soutěžení v geodetických a karto·
grafických pracích, str. 432-433

LI n sen bar t h, A.: Přehled zahraničních fotogrammetrlckých
časopisů, str. 438-442

K o I a 11 o w s k i, 5.: Rozbor obsahu základní mapy mesta (3. částI,
str. 44~446

Ceská VTS pro geodézl1 a kartografU - odborná sku-
pina 1701 - inženýrská geodézie pořádá

pl'ipravný kurs pro kandidáty na funkce odpovědných
geodet6

Kurs se koná ve dnech 6., 7., 8., 20., 21. a 22. listo-
padu 1970 v mistnostech FS ČVUT V Praze, Husova 5,
Praha 1 - Staré Město.
Kursu se mohou Zl1častnlt zeměměřlčtl inžanýřibez

ohledu na délku své pra'Ce.
Účastnfci kursu obdrži skripta přednášek.
Zahájeni kursu jev pátek dne 6. listopadu 1970

v 8,00 hodin r,áno. Vyučování bude vždy od 8 do 17 ho·
din s poledni přestávkou. Další podrobné informace
(místnost konáni kursu, podrobný rozvrh přednášek .a
konzultaci apod.) budou uveřejňovány v tomto časo-

~~~. Téma přednášky

K o u p ím GaKO {ročník 1963} a Kalendář zeměměřic-
kých inženýrti. {1934/. Adr.: K. Svoboda, Praha 6, Ma-
tětskd 69.

pise a v době konáni kursu budou vyvěšeny v budově
ČVUT v Praze, Husova 5, Praha 1 - Staré Město.
Pozvánky, progr,am a závazné přihlášky jsou již roze·

sílány našim zájemci\m. Vlažné kursu je 300 Kčs pro
členy VTS, 500 KČiSpro nečleny.
Absolvováni kursu podmiňuje možnost l1častl na

zkoušce pro zpi\sobUost k výkonu funkce odpovědného
geodeta.
Po dohodě se' Slovenskou VTS mohou se do kursu hlá·

sit I ,pracovníci ze Slovenska. Na Slovensku obdobný
kurs nebude pořádán.

Ing. lm Vetdělek, odborn,ý garant kursu

Počet hodin
předn. konzultací

1 Právní předpisy .v investični vf-
stavbě 5 2

2 Kritéria přesnosti vytyčování Ing. Miroslav Herda, CSc. 3 1
3 Měření posuvi\ a def·ormací Doc. Ing. Dr. Josef Zeman, CSc. i}4 MěřeI!í horizontálních posuvů Ing. Miroslav Herda, CSc. 2

5 Práce geodeta v bytové a občan-
ské výstavbě Ing. Zdeněk Novosad

~ } 36 Ing. Josef Zampach
7 Práce geodeta v pri\myslové vý-

stavbě Ing. Dr. Václav Staněk 3 } 3
8 Geodézle ve stro jfrenství Ing. Jiří Vejdělek 3
9 Práce geodeta na železnici Ing. Vladlmir Biňovec
10 Práce geodeta na dálnici a jiných 3 } 3

lini·ových stavbách Ing. Václav Luňáček 3
11 Využiti fotogrammetrie při vý-

stavbě Ing. Ondřej Jeřábek, CSc. 3 2



Mat/lj Pokora a kolektiv

Geodézie pro posluchače stavebnfho inženýrstvf
Učebnice je souborným přehledem nižší geodézie. Jednotlivé kapitoly pojednávají o mě-
řických pomťickách a součástech měřlckých přistrojil, o měření úhlil, měření délek,
měření polohy a výšek; další stati se zabývají kartografií, mapováním, vyrovnávacím
počtem a Inženýrskou geodézH.
532 stran, 516 obrázkťi, 21 tabulek, váz. 32 Kčs

Pavel Potužák - Jan Císař

Podrobné mapování
Kniha seznamuje čtenáře s technologickým postupem a technologií ..při vyhotovování
technicko-hcspodái'ských a podobných map nebo plánil :sloužících jako podklady pro
projektové účely v prilmyslu, stavebnictví, hornictví, zemědělství, dopravě atd. Látka je
podána z hlediska kritéria přesnosti měření.
456 stran, 134 obrázkťi, 28 tabulek, 20 příloh, váz. 27 Kčs

Karel Rektorys a kolektiv

Přehled užité matematiky
Kntha podává přehled základních pojmů, výsledkil a metod nejdůležitějších matematic-
kých disciplín technické praxe. Obsahuje aritmetiku, syntetickou a analytickou geo-
metrii v rovině a prostoru, vektorový a tenzorový počet, diferenciální a integrální po-
čet jedné a více 'reálných proměnných, komplexní proměnnou, diferenciální a integrální
rovnice, diferenciální geometrii, počet pravděpodobnosti a matematickou statistiku.
Zvláštní pozornost věnuje numerickým metodám ,a výklad je bohatě ilu3tl'(wán pří'klady.
Nejširšímu okruhu zájemcil: absolventilm a posluchačflm středních i vysokých škol
technického směru, inženýrilm všech oboril a vědeckýma výzkumným pracovníkitm.
Je jedinečnou pomilckou každému, kdo potřebuje rychlou a spolehlivou informaci o nej-
rilznějších matematických poučkách a metodách.
2. vydání. 1140 stran, 404 obrázků, váz. 92 Kčs

M. Valouch

Pětimístné logaritmické tabulky čísel goniometrických funkci
s dalšími matematickými tabulkami a.tabulky konstant fyzikálních,
chemických, astronomických aj.

Matematické tabulky zilstávají v novém vydání beze změny, fyzikální tabulky byly pře-
pracovány. Soustava základních fyzikálních konstant byla revidována na základě nej-
novějších měření s stejně byla upravena I tabulka veličin ,astronomických. Nově byly
přepracovány též úd:aje o elementárních částicí,ch. V novém vydání je respektována
i částečně nedávno zavedená čs. státní norma měrových jednotek. Autor upravil také
názvy a značky nejužívanějších veličin ve shodě se současně používanou terminologií.
Všem technikťim v praxi, učební pomťicka pro stndenty střední<;h prilmyslových škol
a všeobecně vzdělávacích škol.
20. vydání. 236 stran, váz. 28 Kčs

výtisků Pokora a kol: Geodlizie pro posluchače staveb. inženýrství
výtiskil Potužák -- Císař: Podrobné mapovAní
výtiskťi Rektorys či kol.: Přehled užité matematiky
výtiskťi Valouch: Pětimístné log. tabulky


