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528.9:001

KARSK'2', G.

CAnl1Ll.lEB,

Geodeticko-astronomické
technologii

práce

v

SSSR

-

inovace

K. A.

OTHOWeHlteKapTorpaepltHK

3aKOHaM

H KnaCCHepHKa-

l\HH HaYK

Geodetický

reOAe3HlleCKHH

278-280,

a kartografický
obzor, 31, 1985, Č. 11, str.
lit. 4
Informace
o zařízeních
a metodách
zaveden"$ich do
geodeticko-astronomické
praxe nov"$im sovětsk"$im návodem. Zdůrazňuje
se zaměření technologií
na podchycení systematick"$ich chyb. Jsou uvedena některá
doporučení
pro astronomická
měření čs, geodetů.

1985, N° 11,
CBoHcTBa

H

KapT,

nocTpoeHHlI
KOHaMH.

KapTorpaepHlleCKHH

281-285,

CTp.

npHHl\Hnbl,

HenpaBHnbHo

Ho

3aHHYIO
HblMH

co

B

K H3YlleHHIO

H

npaBHna

eCTeCTBeHHblMH

STOM KalleCTBe

3aKOHOMepHOCTeH,

3a-

o6pa3yeT

3HaHHlI,

H YCTaHOBneHHIO

HX

HaYllHblMH

KapTOrpaepHlI

oTpacnb

MHorHMH

HaYKaMH.

MeHHblX

HOpMbl
nonaráTb

cOBpeMeHHall

MelK,lJ,HCl\HnnHHapHYIO

31,

0630p,

10

nHT.

B3aHMOCBlI-

H 06Ll-1eCTBeH-

OHa

conpHllaCTHa

npOCTpaHCTBeHHO-Bpe-

HCCne,lJ,yeMblx

Ha3BaHHbl-

MH HaYKaMH.

528.9:001

SALIŠČEV, K. A.
Vztad1 kartografie
k zákonům a klasifikaci věd
Geodetický
'1 kartografický
obzor, 31, 1985, Č. 11,
str _ 281--285,
lit. 10
Viastnosti map, principy, normy a pravidla jejich for·
mování není správné považovat za vědecké zákony. Moderní kartograf!e
však vytváří Interdlsciplinární
obor
poznatků, jenž se nachází ve vzájemném vztahu s mnoha přírodními a společenskými
vědamI. Tím se podílí
na studIu a stanovení
časoprostorov"$ich
zákonitostí,
zkoumaných uveden"$imi vědamI.

528.721.122 (1-198.4)

n.

CAnKOBl-1l1,
06pa60TKa
npH

nepCneKTItBHblX

Ha3eMHoii

npOeKTItBHOrO

MeToA

H

KapTorpaepHllecKHH

285-289,

CTp.

npoeKTHBHoro

CHHMKe

pewaeT

onpeAeneHHOH

oWH60K

SALKOVIČ, t.
Vyhodnotenie
šikmých pozemných meraěských
sním ok
met6dou projektívnej transformácie
Geodetlck"$i a kartograf!ck"$i obzor 31, 1985, Č. 11, str.
285-289,
3 obr., 1 tab., lit. 7
Met6da projektlvnej
transformácle
snímkových súradníc rlešl vztah medzl reálnou rovinou šlkmej snímky
a matematicky
definovanou obrazovou rovInou fotokamery s vodorovnou osou záberu. KorIguje sklon šlkmej snímky o vplyv ch"$ib prvkov vnútornej a vonkajšej orlentácle.
Experimentálne
overenle met6dy u pozemn"$ich šIkmých snímok vyhotoven"$ich fotokamerou
Zeiss UMK 10/1318.

MBTO,lJ,a Ha
npH

CHHMKa

nepcneKTHBHoro

H

nBpcnBKTHBHblX

epOTOKaMBpbl

epOTOKaMe-

MeTOA

H

KoppeK-

3a

BnHlIHHe

BHewHero

OPH-

Y,lJ,OCTOBepeHHe

CHHMKax,

ZBISS

nnoc-

MaTeMaTHlleCKH

3KcnBpHMBHTanbHoe

Ha3BMHOH epOTorpaepHllBCKOH

30BaHHBM

KOOPAHHaT Ha

CHHMKa

BHYTpeHHoro

31,

7

MelK,lJ,Y peanbHOH

OCblO CbeMKH.

sneMeHTOB

BHTHpOBaHHH.

MeTo.qOM

0630p,

nHT.

nnOCKOCTblO H306palKeHHlI

CKnOH
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pHC,

npeo6pa30BaHHlI

C ropH30HTanbHOH

THpyeT

3

OTHoweHHe

KOCTblO nepcneKTHBHoro

pbl

nonYlleHHblx

CbeMKe,

npe06pa30BaHHlI

reO,lJ,e3HlleCKHH

1985, N° 11,

CHHMKOB,

epoTorpaepltlleCKOii

nonYllBHHblX

CbBMKB,

C Hcnonb-

UMK 10/1318.

528.715:629.7 (437)
WI-1MOHI1K, 3.
\:IoBall

TeXHHKa

.qnll

aspotl>oToCbeMKH

reoAB3HllBCKHH

H

1985, N° 11,

289-292,

XpoHonorHlI

CTp.

pa3BHTHlI

MeTpHllecKoro

npH

1

0630P,

Ta6.,

TexHHllecKHe

TeXHHKH,

ClKaToe

HocHTeneH

pHC,

nHT.

4eXOCnOBal\KOrO

aspoepoTocbeMKe

,lJ,HpOBaHHH 3eMnH.
THnaMH

4

caMoneTa.

BOH aBHal\HOHHOH
BaHHlI

KapTorpaepHllecKHH

31,

4

epoTorpaM,lJ,aHHble

B03MOlKHOCTH

HO-

Hcnonb30-

H ,lJ,HCTaHl\HOHHOM 30HcpaBHeHHe

CHHMalOLl-IHX

H

C

pa3HblMH

pa3BeAollHblX

YCTPOHCTB.

528.715:629.7 [437]

528.28.001.7[ 47 + 57}

ŠIMON1K, Z.
Nová technika pro letecké sním kování
Geodetický a kartografický
obzor 31, 1985, Č. 11, str.
289-<:92,
4 ",br., 1 tab., lit. 4
ChronologIe vývoje čs. fotogrammetrlckého
letounu. Seznámení s technlck"$imi daty nové letecké
technIky,
předpokládané
možnosti využití v leteckém snímkování a dálkovém
průzkumu
Země. Stručné
porovnání
s různými typy nosičů snímacích a průzkumových
zařízení.

KARSKÝ, G.

528.28.00l.7[

47 + 57)

no

reo.qe31tlleCKOii

aCTpOHOMlt1t

B CCCP

-

HOBble TeXHOnOrlt1t
reO,lJ,e31tlleCKHH

1985, N° 11,
,llaeTclI
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Ha

60T

nHT.

06

YCTpoHcTBax

YlleT
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HanpaBneHHOCTb
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CHCTeMaTHlleCKHX
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31,

0630P,

4

Ha npOH3BO,lJ,CTBe cornaCHO

PYKOBO,lJ,CTBY no

,lJ,eneHHlIM.

KOTopble

KapTorpaepHlleCKHH

278-280,

HHepopMal\HlI

BHe,lJ,peHHbIX

norHH

a

CTp.

Arbeiten

in

der

UdSSR

Geodetický
a kartografický
obzor, 31, 1985, Nr. 11,
Selte 278-280,
Lit. 4.
Information
liber ElnricQtungen und Methodcn die ln
dle geodiitischastronomische
Praxis miHel der neuen
sowjetlschen
Anleitung- éingeflihrt
wurden. Die Ein·
stellung der Techno)óglen
auf das Ergriefen von systematischen
Fehlern wlrd betont. Es werden einzelne
Empfehlungen
flir
astronomische
Messungen
der
tschechoslowaklschen
Geodiiten angefiihrt.
528.9:001

KAPCKI1I11, r.
Pa60Tbl

Geodatischastronomische
Technologieneuerungen

,lJ,nll

OWH60K.

,llaHbl

aCTpOHoMHlleCKHX

reOAe3HCTOB.

Hepa-

SALIŠČEV, K. A.
Beziehungen der Kartographie zu Gesetzen nnd Klassifikation der Wissenschaften
Geodetlcký
a kartografický
obzor, 31, 1985, Nr. 11,
Se>ite 281-285,
Lit. 10
Eigenschaften
der Karten, Prlnzipe, Normen und Regeln lhrer Formung 1st nicht rlchtlg als wissenschaftllche Gesetze zu betrachten.
Moderne Kartographieschaft
aber
einen
lnterdiszlplinaren
Bereich
der
Kenntnlsse, der in gegenseltiger
Bezlehung mít vielen
Natur- und Gesellschaftswissenschaften
steht. Somít
nlmmt sle AnteiI am Studium und Festlegung
der
Zeitraumgesetze,
dle mlttels angegebener
Wissenschaften erforscht werden.

528.721.122(1-198.4)
SALKOVIC, n.
Answertnng von schrligen terrestrischen
MessanfnahMen mittels der Methode der projektiven
TransformaUon
Geodetický a kartografický
obzor, 31, 1985, Nr. 11,
Seite 285-289, 3 Abb., 1 Tab., Lit. 7
Die Methode der projektiven Transformation
der Messblldkoordinaten
ll:lst die Bezlehung zwlschen der reelen
Ebene elnes schrllgen Messblldes und elner mathematisch deflnlerten
Blldebene der Meskammer mlt elner
schrllgen Aufnahmeachse.
Sle korrlglert
dle Nelgung
des schrllgen Messblldes um den Elnfluss der Fehler
von Elementen der Inneren
und Aussenorlentierung.
Elne experimentale
Beglaublgung
der Methode
bel
terrestrischen
schragen
Messblldern
dle mlttels
der
Messkammer Zelss UMK 10/1318 ausgefertigt
wUrden.

528.715:629.7(437)
ŠIMONIK, Z.
New Technlqne for the Aerial Photographing
Geodetický
a kartografický
obzor, 31, 1985, No. 11,
289-Z92, 4 flg., 1 tab., 4 reL
Chronology of the development
of the Czechoslovak
survey aircraft.
AcquaIntance
with technIcal
data of
the new aerlal technlque, supposed posslbl1ltles of Its
use ln aerlal photographlng
and the Earth's remote
senslng. Brlef comparlson wlth dlfferent types of carrlers of the scannlng and research equlpments.

528.28.001.7[47 +57)
KARSKt, G.
Trav,aux géodésico-astronomiques
Uon des technologies

528.715:629.7(437)
ŠIMONIK, Z.
Nene Technik flr Messanfnahmlln
Geodetický a kartografický
obzor, 31, 1985, Nr. 11,
Seite Z89-292, 4 Abb., 1 Tab., Lit. 4
Zeltfolge der Entwlcklung
des tschechoslowakischen
photogrammetrlschen
Flugzeuges. Technlsche Angaben
uber dle neue Flugtechnlk,
vorausgesetzte
Mllgllchkelten der Nutzung bel Messaufnahmen
und bel Fernerkundung
werden vermlttelt.
Kurzer Verglelch von
verschledenen
Typen der Traganlagen
von Aufnahmeund Erkundungselnrlchtungen.

528.28.001.7(47 + 57)
KARSKt, G.
Geodetic-Astronomlcal
tion of Technologles

Work

in the

USSR -

Innova-

Geodetický a kartografický
obzor, 31, 1985, No. 11,
pp. 278-280, 4 reL
Informatlon
on equlpment and methods Introduced to
the geodetlc-astronomlcal
practice by the new Soviet
instruction.
Intention
of technologles
to determinlng
s}'stematic errors is emphasized.
Some recommendations for astronomlcal
measurements
made by Czechoslovak surveyors are presented.

528.9:001
SALIŠCEV, K. A.
Relation of Cartography to the Laws and ClassificaUon
of Sciences
Geodetický a kartografický
obzor, 31, 1985, No. 11,
pp. 281-285, 10 reL
It Is not correct to hold the features of maps. prlnciples. standards, and rules of their formlng for scientlflc laws. However, modern cartography
creates an
lnterdiscid~nary
branch of knowledge that Is ln mutual relatlon to many natural and soclal sclences. In
that way it participates
ln study and determlnlng
of
space-time regularitles
Investigated
by glven sclences.

528.721.122(1-198.4)
SALKOVIC, n.
PlotUng the Obliqne Terrestrial
Snrvey Photographs by
the Method of Projective Transformation
Geodetický
a kartografický
obzor, 31, 1985, No. 11,
pp. 285-289, 3 fig., 1 tab., 7 ref.
The method of projectlve transformatlon
of Image coordlnates
solves the relatlon between the real plane
of the obllque photograph
and the mathematlcally
defined Image plane of a camera wlth the horlzontal photographic axls. Inclination
of the obl1que photograph
is corrected
for the effect of errors ln elements of
both Interlor and exterlor
orlentation.
Experlmental
verlfication of the method wlth terrestrlal
obl1que photographs taken wlth the Zelss UMK 10/1318 camera.

en URSS -

innova-

Geodetický a kartografický
obzor, 31, 1985, No. 11.
pages 278-280. 4 bIbliographles
Informations
sur les Installations
et les méthodes Introduites dans la pratique géodéslco-astronomique
par
nouvel
mode ďempIol
sovlétlque.
On a soullgné
I'orlentatlon
des technologles
vers le systeme englobant des erreurs systématlques.
Quelques recommandations relatives
aux levés astronomlques
effectués
par géometres tchécoslovaques.

528.9:001
SALIŠCEV, K. A.
Rapport de la cartographle
anx lois et A la classlficaUon des sclences
Geodetický a kartograUcký
obzor, 31, 1985, No. 11,
pages 281-285, 10 bIbliographles
II n'est pas juste de consldérer les proprlétés des cartes, les prlnclpes,
les normes et les regles de leur
formation comme des lols sclentlflques. La cartographle
moderne prodult cependant
une branche Interdlsclpllnalre de connalssances,
se trouvant
en relation mutuelle avec plusleurs
sclences natureHes
et soclales.
Par ce falt, eHe s'assocle II I'étude et II la détermlnatlon de lols chronologlco-spatlales,
analysées
par les
dltes sclences.

528.721.122(1-198.4)
SALKOVIC, n.
Evalnation des prices de vnes obliqnes terrestrielles
par méthode de transformation
de projection
Geodetický a kartografický
obzor, 31, 1985, No. 11,
pages 285-289, 3 Illustratlons,
1 pIanche, 7 bibliographIes
La méthode de transformatlon
de projection de coordonnées photographlques
résoud la relatlon
entre le
plan d'lmage réel de la protographle
obl1que et le
plan d'lmage déflnl par procédé mathématique
de la
chambre protographlque
II axe horizontal
de la prlse
de vue. EHe corige l'lnclinalson
de la prlse de vue
oblique par influence d'erreurs d'éIéments d'orIentatlon
Interne et externe. Vérlflcatlon
expérImentale
de la
méthode pour les prlses de vues terrestrleIles
obIlques r~al1sées par chambre photographlque
ZEISS UMK
10/1318.

528.715:629.7(437)
ŠIMONIK, Z.
Techniqne nonvelle ponr les vnes aérlennes
Geodetický a kartografický
obzor, 31, 1985, No. 11,
pages Z89-292, 4 Illustrations,
1 planche,
4 bIbllographles
Evolutoln
chronologlque
de l'avIon tchécoslovaque
destin~ aux travaux photogrammétrlques.
Connalssances
das dates techniques reIatlves II Ia technique nouvelle
aéronautique,
hypothěses
ďutil1satlon pour la photographle aérlenne .et I'exploratlon A dlstance de la Ter·
re. Breve comparalson avec dlfférents types de porteobjectlfs et de dlsposltlfs de commande II dlstance.
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Vědeckotechnický
rozvoj členských
zemí RVHP je v současné době podmíněn rozvojem a zdokonalováním IJědeckotechnické
spolupráce, která umožňuje urychleně řešit výzkumné úkoly vědy a techniky spoleť}ným využitim
vědeckotechnického
potencžálu jednotlivých
členských zemí a současně ušetřit surovinové, energetické i pracovní zdroje. Zvláště významná je tato spolupráce se Sovětským svazem, kde otázce vědeckotechnického
pokroku je věnována mimořádná pozornost. Jako nový moment se však ukazuje
nepřijatelnost
pomalého, v zásadě evolučního průběhu tohoto procesu, kdy se doposud prosazovala orientace na zdokonalování
stávajících technologH a na dllčí modernizaci strojového parku a zařízení. V současné době probihá přechod na revoluční cestu, k principiálně
novým technickým systémům, k zavádění
techniky nových generací, k modernizaci odvětví na základě IJyužiti soudobých úspěchů vědy a techniky.
Těsná spolupráce se SSSR, založená na bratrství našich národů a principech
socialistického
internacionalismu, byla, ;e a bude pro nás spolehlivou oporou při budování rozvinutého socialismu.
Hlavní základnu mezinárodní
vědeckotechnické
spolupráce socialistických
států v oblasti geodézie a
kartografie
představuje
dnes společenství
geodetických
služeb socialistických
států (GSSS), které v letošním roce oslavilo ;iž 33. výročí svého založení. Společenství GSSS IJzniklo v roce 1952 z potřeby koordinovat v rámcí socialistických
států realizaci společných geodetickych
pracž. Společenství GSSS dnes
čítá přes 100 tisíc pracovníků,
z nichž zhruba polovina připadá na geodetickou službu Sovětského s,!azu. A právě vzá;emná spolupráce s GS SSSR zasáhla rozhodujidm
Zpllsobem do vývo;e sjednocené československé geodetické služby.
K předním vědnim oborům v SSSR patří inženýr ská geodézie. K široké spolupráci
obou států došlo
při řešeni úkolů mnohostranné
vědeckotechnické
Spolupráce z iniciativy
5. komise GS SSSR na úkolu
vývoje metod a zařízeni pro automatizované
provádění inženýrsko-geodetických
prací a dále v rámci mezinárodní
normalizační
i:innosti v oblasti tvorby a zavádění norem RVHP, ze;ména standardizace
parametrů přesnosti staveb a v přípravě geodetického zabezpečení výstavby, provozu a budoud údržby objektů, včetně ;aderných. Tato úzká spolupráce svou přímou návazností na vědeckotechnický
pokrok v mezinárodnim měřítku umožňuje kvalitněji
a efektivněji
překonávat
těžkosti a zvyšovat úroveň činnosti a
technického vybavení nejen resortu, ale i odvětví.
Při plnění společných úkolů na úseku budování geodetických základů existuje úzká spolupráce s geodetickou službou SSSR, protože tyto práce koordinuje
a za;išťuje převážnou část objemu prací a s tím spojených finančních
nákladů na budování a zpřesňová ní geodetických sltl, které mají kontinentální
charakter. V průběhu 7. pětiletky dokončila geodetická služba SSSR vyrovnání Jednotné astronomicko-geodetické sítě a Jednotné nivelační sítě socialistických
států a ;eho výsledky z území našeho státu nám předala k dalšímu využiti pro zdokonalování
geodetických
základů pro potřeby dalšího rozvoje národního hospodářství a obrany státu.
Z iniciativy
GS SSSR byla za naší účasti realizována řada dalších projektů, mezi něž patří napříkl;zd
tvorba a obnova topografických
map území všech socialistických
států v ;ednotné soustavě, se společnym
značkovým
klíčem a v dohodnuté měřítkové řadě tvo.rba a vydání Mapy světa v měřítku 1:2500000, pokrývajíd
povrch celé zeměkoule včetně moří a oc~ánů, a vyhotovené v jednotné soustavě s je~no~ným.
značkovým klíčem. V otázce praktického
využití umělých družic Země patří sovětští geodetž mezI prednz
světové odborníky. V této souvislosti ;e nutno uvést společný československo-sovětský
projekt na vybudování provozní sítě a základny kosmické triangulace.
V roce 1971 byl podepsán protokol o dvoustranné vědeckotechnické
spolupr6.ci mezi geodetickými službami Československa a Sovětského svazu. Brzy se ob jevily první výsledky této bžlaterární spolupráce, mezi něž patři např. technologie
využ;U mikrofilmové
techniky pro účely geodézie a kartografie,
metodika
klasifikace
a kódování topografických
ob;ektů území při automatizované
tvorbě map, unifikovaný
soubor rydch kartografických
pomůcek, technologie geodetického
zabezpečení výstavby
mnohopodlažnzch
budov, cementárenských
a metalurgických
zařízení, technologie geodetického zabezpečení prací při výstavbě a využití ;aderných elektráren, a další. Zvlášť /Jýznamná byla spolupráce při vývo;i a ověření programového systému MAPA pro automatizovanou
tvorbu a obnovu velkoměřltkových
map s využitim počítače EC 1030 a společně vypracované technologie velmi přesné nivelace v horských oblastech.
Významná ;e Dohoda o spolupráci v oblasti dálko vého průzkumu Země z kosmu mezi ČSSR a SSSR,
podepsaná v roce 1978, zahrnující spolupráci
obou zemi při vývo;i a výrobě technických
prostředků pro
dálkový průzkum Země, ph vývo;i metod a technologií
zpracování a interpretace
kosmických
materiálů.
Díky této Dohodě bylo umožněno ČSSR udržet krok se světovou špičkou v této oblasti.
Těsná hospodárské spolupráce se Sovětským sva zem má pro nás mnohostranný
význam. V ne;ednom
případě nám umožňuje podllet se na výrobě v rozsahu a technické úrovni, která by pro naši národní ekonomiku byla jinak neuskutečnitelná.
Program dlouho daM hospodářské
a vědeckotechnické
spolupráce
mezi ČSSR a SSSR na období do r. 2000, podepsaný v květnu t. r. ss. Gustávem Husákem a Michailem
'Gorbačovem, ;e mimořádně závažným dokumentem v politickém
a hospodářském
smyslu. Charakterizuje
zcela konkrétně společný postup dvou socialistických
států na přelomu století. Program odpovídá usneseni loňské ekonomické porady členských zemí RVHP na ne;vyšší úrovni, která při;ala rozhodnutí o sjednocování sil a prostředku
socialistických
států ke splnění strategických
úkaZů dalšího ekonomického
rozvo;e.
Předsednictvo
Ov KSČ zdůraznilo mimořádnou důležUost Programu dlouhodobé hospodářské a vědeckotechnické spo.lupráce ČSSR a SSSR na období do r. 2000. Jeho důsledná realizace, na kterou byl v předsednictvu Ov KSČ položen zvláštní důraz, má zásadní význam pro další dynamický l'OZVOjnašeho národního hospodářství,
pro urychlení
jeho intenzifikace
a zvyšování
jeho technicko-ekonomické
úrovně.
Sjednocování výrobního a vMeckotechnického
potenciálu
ČSSR a SSSR a dalších socialistických
zemf,
sdružených v RVHP, převáděním na jednotnou bázi přispěje k jejich úspěšnému sociálně ekonomickému
rozvoji a stane se významným přínosem v boji za světový mír.
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Ing. Georgii Karský, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
- Geodetická observatoř Pecný

Geodeticko-astronomické práce
v SSSR - inovace technologií

V časopisech z posledních let nalézáme poměrně
málo prací o klasické geodetické astronomii, takže
okouzleni moderními elektronickými a družicovými metodami můžeme snadno nabýt dojmu, jako by
astronomická měření již ztratila svůj význam pro
studium zemského tělesa. Tyto práce však stále pokračují v různých částech světa a jsou specifickým
zdrojem informací pro spojení vysokofrekvenčních,
gravimetricky určovaných vln geoidu s nízkofrekvenčními družicovými. Je přitom ovšem žádoucí co
nejvyšší přesnost geodeticko-astronomických
měření v nahodilém smyslu a hlavně co nejdokonalejší
zjištění a vyloučení systematických chyb.
Nedávno byl v Sovětském svazu vydán nový návod pro astronomická měření [1], který obsahuje
kromě efemerid všechny potřebné údaje pro geodeticko-astronomické
práce: popisy metod (postupy měření, formuláře, výpočetní vzorce). přístrojů
(provedení, použití, kalibrace) i pomocné tabulky.
Toto oficiální vydání připravené v CNIIGAIK-u a závazné pro všechny podniky, organizace a instituce
Hlavní správy geodézie a kartografie (GUGK) při
Radě ministrů SSSR nahrazuje již zastaralý návod
z r. 1962 [2]. Obsahuje mnoho nových prvků a zdá
se, že bude účelné místo recenze vlastní publikace
věnovat hlubší pozornost novým prostředkům geodetické astronomie, natolik ověřeným, že mohou
být zařazeny do oficiálního návodu a též takovým,
které u nás nejsou obvyklé, ale mohou nalézt uplatnění při expedičních pracích nebo pro zpřesnění
některých dříve měřených astronomických bodů.
Celková koncepce geodeticko-astronomických
měření v SSSR vychází z použití jednoho typu přístroje - astronomického univerzálu. Nemění se proti
dřívějším návodům ani požadované počty měření,
ani výsledná přesnost. Střední chyby z odchylek
jednotlivých určení (párů hvězd, skupin měření na
Polárku) nemají s uvážením chyb zaváděných osobně-přístrojových
rovnic překročit pro výslednou
astronomickou délku 0,03 s, pro šířku 0,30", pro azimut z měření na POlárku 0,5" a z přímých azimutálních pozorování hvězd 0,7". Hlavní pozornost se věnuje otázce systematických chyb. Tomu je podřízena volba metod měření a kalibrací, i nově zaváděných zařízení.

Pro vysoce přesná astronomická měření se v SSSR
stále používá astronomický univerzál sovětské výroby AU 2/10 klasické koncepce, ale také u nás
dobře známý univerzál Wild T4 i malý astronomický teodolit DKM3-A firmy Kern, určený při hmotnosti jen 14 kg hlavně pro práce v obtížných podmínkách.
Podstatnější inovace se týkajíčasoměrných
zařízení. Byl zaveden komplex tří přístrojů: křemenný

chronometr Altair, polní tiskárna MPU8-3 a pnIlmač časových signálů Astra. Přístroje jsou určeny
k společnému použití, ale chronometr i přijímač
mohou pracovat též se staršími typy chronografů.
Křemenný chronometr A I t a i r je napájen ze sítě
nebo z baterií; vnitřní baterie udrží chod po dobu
12 hodin. Přístroj má nezávisle nastavitelnou indikaci času na číslicovém displeji a na velkém analogovém číselníku (kde lze při observaci nastavit
přibližný hvězdný čas), je uzpůsoben pro automatické spouštění výstupním signálem z přijímače
Astra (s přesností pod 100 ms), má zařízení pro plynulou změnu času (s přesností na fázování výstupu
pod 10 ms) a pro srovnání času (určení korekce
chronometru) pomocí přijímaného signálu s přesností asi 1 ms. K tomu se užívá tzv. "sluchové metody", kdy signál pro reproduktor prochází v čase
posuvnou úzkou bránou, jejíž poloha vzhledem k sekundě chronometru se může měnit a určit s krokem
1 ms; hledá se taková poloha, kdy signál mizí a
objevuje se při posunu brány o 1 ms. Na výstupu
chronometru jsou sekundové a desetihertzové impulsy, sinusové kmitočty 1 a 100 kHz, digitální
kód časové informace pro tiskárnu MPU8-3 a také
"meandrový" výstup, imitující spínání kontaktů námořních chronometrů. Je možné připOjit vnější generátor kmitočtu 5 MHz.
Tiskárna M P U 8 - 3 s panelem dálkového ovládání (který může být vzdálen až 15 m) má pouze
bateriové napájení. Umožňuje registrovat časy pozorování v časové škále chronometru Altair (jednotky hodin až m1l1sekundy) s volbou sepnutí, rozepnutí nebo sepnutí i rozepnutí kontaktů mikrometru, který se připojuje k ovládacímu panelu, z něhož lze registrovat také číslicové informace (číslo
hvězdy, teplota atd.). Řádek obsahuje 8 cifer a
rychlost tisku 20 řádků za sekundu postačí i pro
nejrychlejší pozorovatelné hvězdy.
Specializovaný přijímač časových signálů A str a
má plynulé ladění v pěti pásmech od 12 kHz do
1,5 MHz a přepínatelné standardní kmitočty 2,5 5 - 10 - 15 - 20 - 25 MHz s možností ladění
v okolí o šířce ±40 kHz. Je napájen ze sítě nebo
z baterií, má výstup mezifrekvenčního kmitočtu
(pro automatické
nastavení chronometru Altair
a osciloskopický příjem signálů) a dva nízkofrekvenční výstupy (pro sluchátka resp. Altair a pro
starší chronograf ChPM-3); zpoždění signálů v přijímači nepřekračuje 0,6 ms.
'"'

Tři popsané přístroje tvoří v provozu jeden celek a jejich operační možnosti dobře odpovídají
podmínkám polních astronomických měření při zabezpečení časového navázání pozorování v prvních
jednotkách m1l1sekund. Přístroje nejsou miniaturizovány a jejich konstrukce je zaměřena na odolnost: provozní teploty okolí jsou od -25° (pro tiskárnu od _10°) do + 50°C, relativní vlhkost až
98 %. v návodu [i] není podrobněji popsán osel-
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loskopický prlJem časových signálů, ač prlJlmač
Astra má k tomu potřebný mezifrekvenční výstup
a způsob je řadu let užíván např. u sovětských družicavých komor AFU 75.
3. Prostředky a způsoby kalibrací

Časové navázání geodeticko-astronomických
měření s přesností v milisekundách není příliš obtížné.
O to důležitější je dokonalá znalost přístrojových
chyb, určení různých korekcí, jejich stability, jakož
i hodnoty a změn osobně-přístrojových
rovnic pro
ty metody měření, které užívají časových pozorování s kontaktovým mikrometrem. Povšimněme si některých méně běžných zařízení a metod pro kalibraci přístrojů, užívaných geodetickou astronomií
v SSSR.
:(:ákladním problémem u astronomických univerzálů (a všech teodolitů pro přesné práce) je zachování geometrických vztahů mezi osami (a s nimi
spojenými dělenými kruhy) a záměrnou přímkou
dalekohledu při změnách zenitové vzdálenosti. Vyšetřují se proto vlastnosti libel, kvalita čepů vodorovné točné osy, ohyb dalekohledu a také chyby
šroubů okulárových mikrometrů. Několik nových
typů zkoušečů libel (včetně malého polního) vyvinutých v polovině sedmdesátých let v CNIlGAIK-u
užívá principu dvou vzájemně opřených ramen,
čímž se zvyšuje přesnost při zmenšení rozměrů
zkoušeče. Stacionární zkoušeče mají přepínatelnou
hodnotu dílku šroubu - typ EOMZ 0,2" a 0,05", typ
EGEM 0,2", 0,5" a 1,0".
Pro vyšetřování čep ů vod o r o v n é o s y v interakci s ložisky se používá zařízení pro běžný kontaktní způsob s interferometrickým
měřením polohy dotykového hrotu. Velký důraz se v novém návodu klade na vyšetřování .b o ční h o o h y b u
d a I e k o h led u (změny kolimační chyby) v závislosti na zenitové vzdálenosti. Užívané zařízení je
velmi jednoduché: rovinné zrcadlo s objímkou (opatřeIlou rektifikačními šrouby) k nasazení na objektiv a autokolimační okulár. K měření ohybu autokolimační metodou se využívá vlastního okulárového mikrometru univerzálu. Boční ohyb dalekohledu se určuje na každém bodu. Požaduje se, aby
u přístrojů
pro přesné geodeticko-astronomické
práce poloviční rozdíl vlivu ohybu na azimut mezi
oběma polohami dalekohledu
v žádné zenitové
vzdálenosti nepřekročil 0,5". Ve všech azimutálních
metodách měření (i astronomických souřadnic) se
zavádějí korekce z ohybu dalekohledu podle zenitových vzdáleností pozorovaných hvězd a pozemních cílů. Stejným zařízením a postupem by bylo
možné určovat i svislou složku ohybu dalekohledu,
ale pro používané metody to nemá význam. Poznamenejme ještě, že tento kalibrační způsob mlčky
předpokládá
neproměnnost
vzájemné polohy objektivu a zrcadla pro všechny zenitové vzdálenosti. Chyby š r o u b ti o k u I á r o v Ý c h m i k r 0m e t r ů se vyšetřují na zařízení, do něhož lze
upnout zkoušený mikrometr a pozorovat jím osvětlená vlákna pomocného nastavovacího mikrometru, který má pevné a přestavitelné dvojvlákno. Tak
lze nastavit potřebnou úhlovou vzdálenost pro užitou metodu vyšetřování.

Zajímavé je "a z i m u tál n í z a ř í z e n í pro
k a I i b r a c i a str o n o m ic k Ý c h t e o d o I it ů", vyvinuté v CNIlGAIK-u. Na obloukovém nosníku jsou tři kolimátory, které lze nastavit do jedné
svislé roviny, jeden v horizontu a další dva v libovolných zenitových vzdálenostech
odpovídajících
používaným pozorovacím metodám. Kolimátory mají mikrometry se svislými nastavitelnými vlákny a
autokolimační okuláry. Jako etalonového přístroje
pro vytvoření svislé roviny se užívá pasážníku s dobře vyšetřenými čepy, jehož dalekohled je nahrazen
zrcadlem. Užívají se dvě osy s různým provedením
a upevněním zrcadla. Délka vodorovné osy univerzálu AU 2/10 je 250 mm, u WT 4 je 330 mm, zatímco osa
použitého pasážníku je dlouhá 650 mm, což také přispívá k zvýšení přesnosti. Schéma použití zařízení je
zhruba takové: etalonový přístroj se urovná, pomocí
mikrometru horizontálního kolimátoru se odstraní
kolimační chyba zrcadla a zaměřováním dalšími kolimátory na kolimátor horizontální
přes zrcadlo
etalonového pasážníku se nastaví kolimátory do
společné svislé roviny s přesností asi 0,1". Přemístěním vozíku se na místo pasážníku umístí vyšetřovaný teodolit a zaměřováním na kolimátory se určí
jeho azimutová korekce se střední chybou kolem
0,3". Zařízení lze použít pro nejrůznější teodolity.
Kromě popsaných zařízení a postupů se užívají
i ostatní běžné způsoby vyšetřování přístrojů. Pro
určení osobní (nebo osobně-přístrojové)
rovnice pozorovatelů při měření času a azimutu (kromě metodou Polárky) se stejná pozorování jako na polních
bodech konají, jakožto navazovací, na základních
délkových bodech. Jejich šířka se nemá lišit od šířky bodů určovaných více než o 10° (kromě nejsevernějších oblastí). Mezi navazovacími měřeními nesmí dojít k změnám měřicích součástí přístroje: objektivu, okuláru, mikrometru, libeJ. Zajímavý je způsob, jak je při tom používána tzv. urně I á h v ě zd a, kolimátor se svítící "bodovou" clonkou, která
se pohybuje pomocí motoru mikrometrickým šroubem s automatickou
časovou registrací; velikost
"hvězdy", směr a rychlost jejího pohybu lze různě
měnit. Umělá hvězda se užívá k tréninku: každý
zkušený pozorovatel je povinen před prvním navazovacím měřením v sezóně pozorovat se svou aparaturou umělou hvězdu během dvou dní (po 35 až
40 "párech"], začínající pozorovatel, nebo i zkušený po delší přestávce, pak ještě v dalších osmi
dnech (po 18-20 "párech"). Dosahuje se tím vyšší stability osobních rovnic - ač samotná jejich
určení z pozorování umělé hvězdy se při redukcích
měření nevyužívají.

Pro určování délky (času) se v rozmezí zeměpisných šířek ± 70° užívá jako základní Cingerova metoda (z pozorování časů průchodů párů hvězd stejnou výškou přibližně symetricky k poledníkuJ, pro
určování šířky je základní metodou Horrebow-Talcottova (z rozdílů zenitových vzdáleností v párech
jižních a severních hvězd, měřených Talcottovými
libelami a okulárovým mikrometrem). Jednou z metod pro určování azimutů v rozmezí šířek + 10° až
+ 60° je zaměřování na Polárku. Tyto tři metody byly
jako základní užívány i u nás [3]; poznamenejme.
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že šířka měřená Horrebow-Talcottovou metodou se
podle návodu [1] na každém bodu vyrovnává spolu s hodnotou otočky mikrometru podobně, jak ji
kdysi vyrovnával spolu s konstantami přístroje (tehdy pasážníku) L. Lukeš [4].
Zaměřování na Polárku ovšem není použitelné na
jih od 10° severní šířky a další dvě metody ve velkých šířkách - Cingerova z geometrických důvodů,
Horrebow-Talcottova
pro nemožnost
pozorování
slabých hvězd v podmínkách polárního dne. Pak
se šířka určuje z měření zenitových vzdáleností párů hvězd (severní a jižní) v blízkosti meridiánu
metodou u nás známou pod názvem Sterneckova.
Podstatná inovace technologií geodeticko-astronomických měřeni však spočívá v provozním zavedení nových azimutálních metod.
Pro určování délky (času) se nyní kromě mmenovy metody (registrace průchodů jižních hvězd
vertikálem Polárky - pro severní šířky od 60° do
BO° (užívá v obou polárních oblastech a z i m u t á 1ního
pozorování
párů
jasných
hvězd
v blízkosti poledniku. Metoda se užívá od šířky 60°
nebo 70° až do BS'. Pozorují se páry hvězd na sever
a na jih od zenitu v zenitových vzdálenostech 10°
až 50° (při rozdílu nepřevyšujícím 12°), kulminující v časovém intervalu nejvýše 40 minut a s deklinacemi do 75°. Každá hvězda páru se sleduje v obou
polohách
dalekohledu
vertikálním
pohyblivým
vláknem kontaktového mikrometru s registrací času a odečítáním vodorovného kruhu, načež se stejným způsobem pozoruje druhá hvězda; tak se získá
jedno určení délky. Každý pár se měří celkem čtyřikrát po sobě. Při zpracování se pro výpočet azimutu užívá přibližné délky, získané z předběžného
zpracování (vlastně postupným přibližováním).
Jinou azimutální
metodou
je s i m u 1 tán n í
u r č e n í š í ř k y a d é 1k y z r o zdí 1ů vod 0r o v n Ý c h srně r il. hvězd pozorovaných po párech o stejné zenitové vzdálenosti, která má být
v rozmezí 10° až 45°. Rozdíly azimutil. hvězd páru
mají být od 90° do 270°, osy vodorovných úhlů mezi
nimi rovnoměrně rozložené po horizontu. Hvězdy se
sledují (jen v jedné poloze dalekohledu)
svislým
pohyblivým vláknem kontaktového mikrometru, registruje se čas a odečítá vodorovný kruh. Opravy
přibližné šířky a délky se určují společným vyrovnáním všech párů. Metoda je rovněž určena pro
polární oblasti od 60° do B5° šířky.
Naproti
tomu metody
určení
azimutů
z p o z o r o v á n i pár il. h v ě z d v poledníku nebo z vícenásobných pozorování jasných hvězd v jeho blízkosti mají univerzální použití. Pozoru jí se
dVOjice hvězd v zenitových vzdálenostech
50° až
BO°, pro druhou variantu metody do vzdálenosti od
poledníku B pro severní a 12° pro jižní hvězdu
(na severní polokouli). Podle dosti složitého schématu se v obou polohách měří vodorovný směr na
pozemní cíl a sleduji se hvězdy svislým vláknem
kontaktového mikrometru s registrací času a odečtením vodorovného kruhu. Při zpracování se vyrovnáním určují kromě azimutu též složky tížnicové odchylky v prvním vertikálu (pro měření v poledníku) nebo též v meridiánu (pro pozorování jasných hvězd v jeho okolí).
O

Azimutální metody jsou ovšem ve skutečnosti složitější, než zde bylo naznačeno. Je nutné odečítat a
přesazovat libelu na vodorovné ose, počítat s různými korekcemi, určovat a zavádět osobně-přístrojovou rovnici zvlášť pro každou metodu atd. Pokud
jde o určování azimutů, návod [1] bezvýhradně požaduje při měření na měřických věžích odečítat
kontrolní dalekohled, orientovaný na miru, a to
vždy při zaměřování na pozemní cíl nebo Polárku
i při sledování hvězd kontaktovým mikrometrem.
V těchto případech se nedovoluje užívat přístrojů
WT 4 a DKM3-A. V zájmu zmenšení vlivu boční refrakce se doporučuje alespoň část měření azimutu
konat ve dne; pak se uplatní metody pozorování
jalmých hvězd.
Návod [1] obsahuje také kapitolu o fotoelektrických měřeních šířky metodou Pěvcovovou, délky
metodou Cingerovou a azimutů z pozorování jasných hvězd v blízkosti poledníku - tedy vždy pomocí fotoelektrické registrace průchodil. hvězd almukantaratem nebo vertikálem.

Snaha sovětských geodetů o co nejúplnější zjištění
a vyloučení systematických chyb v astronomických
měřeních odpovídá celkové tendenci moderní geodézie. Zároveň je patrné, že do provozní technologie jsou zařazovány jen metody dil.kladně ověřené, pro které byly teoretickou analýzou i experimenty stanoveny podmínky přesnosti, počty pozorování, nezbytné kalibrace atd. Některé náměty
z inovované geodetické astronomie v SSSR mohou
být užitečné i pro nás.
Myšlenka zácviku pozorovatelil. pomocí "umělé
hvězdy" je cenná pro všechny metody spojené s měřenim času Hm, že lze přímo kvantitativně sledovat jejich pokroky - i když je známo, že osobně-přístrojové rovnice získané na tomto zařízeni nevyhovují, asi z důvodů psychofyziologického
rázu,
skutečným měřením. Takové jsou i zkušenosti
z Geodetické observatoře Pecný. Některá zařízení a
způsoby kalibrace astronomických
teodolitů (zejména pro azimutální kalibraci pomocí etalonového pasážníku) by se mohly uplatnit i mimo geodetickou astronomii.

[1] Rukovodstvo po astronomičeskim
opredelenijam.
l.
vyd. Moskva, Nedra 1984. 382 s.
[2] KDLUPAJEV, A. P. - MAUERER,V. G. - STARDSTIN,
A. M.: Praktičeskoje
rukovodstvo
po geodezičeskoj
astronomii. Trudy CNIIGAiK č. 148, 1962. 316 s.
[3] KABELÁC, J.: Geodetická astronomie. In.: Hauf, M.
a kol.: Geodézie. Praha, Státní nakladatelství
technické literatury 1982, s. 157.
[4] LUKES, L. J.: Horrebow-Talcottova
metoda a současné určení konstant přístrojů. Zeměměřictví, 1 (39],
1951, č. 9, s. 135-139.
Do redakce došlo: 22. 5. 1985
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Prof. K. A. Sališlev,
Geografická fakulta Moskevské státni university,
Moskva

Vztah kartografie k zákonům
a klasifikaci věd

Své pojednání" Vztah kartografie k zákonum a klasifikaci věd" publikoval významný sovětský kartograf prof. K. A.
SališČ€v v periodiku" Vestnik Moskovskogo universiteta, serija 5 - geografija", 1984, č. 6. Stejně jako v řadě dalších
svých prací v něm autor zaníceně bojuje za racionální přístup k budování moderní teorie kartografie a za komplexní
chápání této disciplíny. Československého čtenáře přitom jistě zaujme Sališčevovo kritické stanovisko ke článku ing.
Jána Pravdy, CSC" "K otázke kateg6rií a zákonov v kartografii", který ve svém č. 12/1983 uveřejnil náš odborný časopis. Proto se naše redakční rada rozhodla prezentovat úplný překlad uvedeného pojednání prof. Sališčeva a věří,
že tento počin přispěje k další výměně názoru na formování teorie kartografie.
Předkládané pojednání se zabývá otázkami uvedenými v jejím názvu, přičemž vychází z principů pozná.
vací kartografie, jejíž základní poslání spočívá v zobrazování a studiu reálného světa prostřednictvím map,
chápaných jako prostorové obrazově-znakové modely
reality. Tyto otázky nebyly promítnuty do naší mo·
nografie "Zdroje a teoretické problémy v kartografii
80. let", vydané před dvěma lety [6]. Mezitím se v současné literatuře začaly objevovat publikace o záko.
nech kartografie a nedostatečně zdůvodněné výroky
o postavení kartografie v systému vědeckých poznat.
ků. Spektrum názorů je tu velmi široké a pohybuje se
od představ o kartografii jako vědě, formující své
kategorie a zákony, až po názor, uvádějící kartografii
do postavení obslužné technické disciplíny. Ukazuje
se, že je třeba tyto názory podrobit kritické analýze.
Dříve se kartografie pojmu "zákon" ve svém slovníku vyhýbala. V zahraničí ho začal používat F. Topfer
(NDR), když v roce 1962 navrhl "zákon druhé od.
mocniny"

V roce 1983 publikoval pojednání "K otázke kate·
górií a zákonov v kartografii" [10], které začíná
výčtem osmi kritérií, jimž musí odpovídat každá
disciplína, která chce být považována za vědu. Mezi
nimi jsou uvedeny dávno známé podmínky jako je
existence předmětu vědy, metody studia a teoretických poznatků. Aniž bychom se pouštěli do výčtu
a. rozboru všech těchto kritérií, všimneme si pouze
toho z nich, kterému je věnován Pravdův článek a jež
se týká požadavku, aby věda měla své kategorie (zá.
kladní pojmy jako je mapa a z nich odvozené pojmy)
a vlastní zákony. Pravdovi se jejich počet za rok zvětšil
o desítku. Nově se tu objevily zákony kompozice mapy, jednotlivých druhů kartografického vyjadřování
tj. kartogramu, kartodiagramu, bodů, značek, areálů,
izočar atd. Bezděčně přitom člověka napadá: není to
pro kartografii trochu moc zákonů, jestliže - řekněme - pro výčet základních zákonů dialektického ma·
terialismu postačí prsty jedné ruky? Co se vlastně
rozumí pod pojmem "zákon", nepoužívá ho snad J.
Pravda nadarmo?
J. Pravda výklad slova "zákon" neuvádí. Ve vědě
jsou však značně rozšířeny dva přístupy k chápání
pojmu "zákon" - právnický a vědeckofilosofický.
který reprezentuje vzorec pro reglementaci výběru,
Je zřejmé, že právní zákony představují normativní
realizovaného v procesu generalízace na topografic.
akty nejvyššího orgánu státní moci, vykazující nepokých mapách, přičemž tu na je počet objektů v podklapiratelnou platnost a že tedy leží za hranicemi našeho
dové mapě, nb počet objektů v odvozené mapě a ma
odborného zájmu. Vědeckofilosofické chápání zákona
a mb příslušné měřítkové číslice těchto map. V přípak zahrnuje přírodní zákony, fixující nutné a stálé
padě vzájemně blízkých měřítek, použití stejných
vztahy jevů, nezávislé na naší vůli (např. zákon zem·
značek a grafického zatížení map je platnost vzorce
zřejmá; např. při dvojnásobném zmenšení měřítka se ské přitažlivosti, zákon geografické zonálnosti atd.)
a společenské zákony, odrážející objektivní vztahy
plocha redukuje čtyřnásobně a vejde se na ni odpovíjevů společenského života, jež jsou v úhrnu určovány
dající množství značek. Pro případ map různých typů
rozvojem výrobního způsobu (např. zákon souladu
a změn rozměrů smluvených značek však bylo nutné
výrobních vztahů a charakteru a úrovně rozvoje výdo vzorce zavádět případ od případu různé součinitele
robních sil). Tyto zákony, jež jsou ve své podstatě
významnosti objektů a rozměrů značek, což zbavovalo
objektivní, mohou ve svých vědeckých formulacích
vzorec určitosti, která je závazným atributem zákona.
Podstatně dále zašel ve snaze zdůvodnit zákony, jež vykazovat subjektivní charakter, vyvolaný neúplností,
nedokonalostí lidského poznání, které se pouze pojsou podle jeho mínění příznačné pro kartografickou
stupně dobírá skutečné podstaty věcí. Připomeňme
vědu, Jan Pravda (ČSSR). Tyto zákony byly poprvé
si zpřesnění představo šířkové zonálnosti s přihlédnuprezentovány v přednášce na Mezinárodní kartogratím k délkovým změnám podnebí. Rozdíly v obecnosti
fické konferenci (1982, Varšava), kde J. Pravda uvedl
a ve sféře působnosti zakládají hierarchii nutných
patnáct zákonů: měřítka; generalizace - obecný a díla stálých vztahů, v níž na nejvyšších stupních figučí, tj. zobecnění tvaru, výběru a harmonizace (sladění)
obsahu; kartografického zobrazení - obecný a dílčí rují ty, jež jsou zpravidla chápány jako zákony a zákonitosti. Pro nižší stupně této hierarchie ustálené
tj. konformnosti, ekvivalentnosti, ekvidistantnosti;
označení chybí.
kartografického vyjadřování - obecný a dílčí, tj.
Spadají návrhy J. Pravdy pod takové vědeckofiloso.
významu znaku, prostorové konkrétnosti, asociativní
fické chápání pojmu, jakým je "zákon"? Odpověď
konvenčnosti, izomorfismua. homomorflsmu.
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snadno získáme, jestliže se obrátíme na Pravdovy
vysvětlivky k jím předkládaným návrhům, které níže
uvádíme v zájmu stručnosti jen výběrově v zobecněných formulacích a to převážně ve formě, příslušející
samotnému Pravdovi. Zde jsou tedy některé z nich:
Zákon měřítka - "mezi velikostí každého objektu na
mapě a ve skutečnosti existuje vztah úměrnosti, poměrnosti" - platný, podle Pravdova mínění, pro
libovolný druh měřítek a stupnic. Zákon kartografického zobrazení - poloha každého bodu objektivní
reality se na mapě určuje ze vztahů x = l' (({I, Á),
y =
(({I,. Á), kd~ ~, Y jsou pravoúhlé souřadnice a ({I,
Á souradmce zemeplsné. Zákon generalizace - "každý
jev, objekt objektivní reality se na mapě vyjadřuje
generalizovaně (zjednodušeně, zobecněně, s výběrem)".
Zákon kartografického
VYJadřování kartografické vyjadřování pomoci znaků i když je konvenční,
přece jen není libovolné (protože každý znak má určitý
význam, polohu a jiné vlastní atributy) atd.
Ve skutečnosti v těchto i dalších (zde neuváděných)
vysvětlivkách figurují nikoliv zákony ve shora uvedeném chápání, ale cosi jiného, co je pro praxi též
velmi závažné a důležité: za prvé vlastnosti map jako
prostorových, matematicky určených, zobecněných,
obrazově.znakových modelů; za druhé některé principy (t.zn. východiska) a pravidla tvorby takových
modelů. Výhradu "některé principy" přitom činíme
proto, že mezi nimi J. Pravda neuvádí systémový
přístup k vytváření těchto modelů a jejich obsahu.
Výkladové slovníky však uvádějí ještě jedno, tak
říkajíc všední a nejednoznačné použití slova "zákon"
a to jednou k označení některých vědeckých pravidel,
podruhé k pojmenování norem společenského chování, jindy zase podmínek životního způsobu. Takový
smysl mají např. slovní spojení: zákony pravopisu,
zákony slušnosti, zákony pohostinnosti atd. Avšak
pravopisy různých jazyků jsou různé, nejsou neměnné,
při svém zdokonalování se zlepšují později přijatými
normami, doplňují se novými pokyny; v každém jazyce reprezentuje pravopis svůj systém grafických pravidel nebo - jednodušeji řečeno - svá pravidla pra·
vopisu. Použití slova "zákon" tu tedy není opodstatněné. Podobně je lépe hovořit o normách slušného
chování, projevech pohostinnosti atd.
Stejně nevhodné je zřejmě použití slova "zákon"
k označení vlastností map a pravidel jejich tvorby.
Výklad podstaty a principů tvorby map může být
v různých vědeckých školách kartografie různý a také
praktická realizace pravidel a norem zaznamenává
v závislosti na účelu konkrétních map a zvláštnostech
kartograficky interpretovaných jevů změny.
Pokusy o tvorbu kartografických zákonů zaznamenáváme v poslední době i v sovětské literatuře!).

f:'

1) Uveďme jednu kuriozitu z Pojmově-terminologického

slovníku sociálněekonomické geografie [1, s. 113], spočívající v prezentaci zákona topologické stability jako
základního zákona geografické mapy; je tu vysvětlen
komickou formulací, podle níž všechny kartografické
obrazy "zachovávají zákon topologické stability, t. zn.,
že při libovolných zkresleních se na nich nemůže Československo objevit mezi Španělskem a Francií". Zároveň
se tu však říká, že tato stabilita může být porušena při
sestavování t. zv. "mental-map" (K. S.), a tedy - bez
ohledu na zákon - si možno v mental-mapě představit
Československo na místě Pyrenejí. K jiným kartografickým nehoráznostem uvedeného slovníku se vrátíme
nížeji.

Proto je na čase vnést do této otázky jasno v zájmu
realizace nezbytné opravy oběžné dráhy teoretických
výzkumů v kartografii a zabránění jejího vybočení
za hranice "přízemních" zájmů kartografické praxe.
Je třeba zcela jednoznačně říci, že skepticismus, vyjádřený ve vztahu k označování principů, metodiky,
norem a pravidel tvorby map za vědecké zákony,
v žádném případě neznamená snižování prestiže kartografie a nikterak ji také nevylučuje z aktivní účasti
na výzkumu a dokonce objevování skutečných přírod.
ních a společenských zákonů. Kartografická metoda
poznání reálného světa představuje jednotu procesů
dvou kategorií a to za prvé tvorby map jako časoprostorových modelů přírodních a společenských jevů
a za druhé využití map k získání nových poznatků,
což činí kartografii schopnou podílet se na studiu zá·
konů, řídicích svět. Není snad příčina neúspěchu J.
Pravdy právě v tom, že se ve svých úvahách o vztahu
kartografie k vědeckým zákonům omezil jen na oblast
tvorby map 1
Kartografická metoda výzkumu se jako fundamentální teoretický problém kartografie začala vyvíjet
teprve nedávno. Avšak počátky jejího faktického
uplatnění v zájmu odhalení přírodních zákonitostí
globálního významu sahají do konce XVII. stol., kdy
E. Halley v roce 1686 vytvořil a vytiskl mapu větrů,
zobrazující jejich zonální stabilitu a potom v roce
1701 sestavil a publikoval izočarovou mapu magnetických deklinací Atlantického oceánu. Skutečná účin.
nost kartografické metody pro studium prostorových
zákonitostí se formovala v XIX. stol. v souvislosti
se vznikem nových druhů tematických map. Připomeňme si některá epochální fakta: Humboltův objev
(1817) klimatické a vegetační zonálnosti (opírající se
o jím sestavenou mapu izotherm) a Dokučajevův objev (konec století) celkové přírodní zonálnosti (založený opět na studiu map). Za úspěchy ve využití
kartografické metody výzkumu je naše dorevoluční
věda zavázána významnému činiteli Ruské geogra·
fické společnosti A. A. Tillo; nedávno je dopodrobna
analyzoval A. M. Berljant [2] a proto připomeneme
pouze zásadní změnu představ o orografii evropské
části Ruska, kterou přivodily známé hypsometrické
mapy A. A. Tillo (1889 a 1896).
V současné době vykázala teorie i praxe uplatnění
map pro vědecké výzkumy v průběhu svého zdokonalování řadu nových rozvojových stupňů, přičemž široce aplikuje kartometrické i jiné postupy ke zjištění
kvantitativních zákonitostí, matematickokartografické
modelování, strukturněsystémovou analýzu studovaných geosystémů a konečně i různé způsoby prognózování, opírající se o využití map. Kartografická metoda výzkumu dnes představuje skutečný nástroj
časoprostorového studia přírodních a společenských
jevů a procesů v celé jejich mnohotvárnosti. A tak se
kartografie podílí spolu s přírodními a společenskými
vědami na odhalování nových poznatků a pomáhá jim
při definování nových zákonů a zákonitostí.
Existuje však ještě jeden aspekt vztahu kartografie k vědeckým zákonům, určovaný vzájemným působením odvětvové vědy a vědy jako celku, jako celkového jednotného systému znalostí. Rozvoj tohoto
systému jako sociálního jevu je podřízen zákonito·
stem, jejichž odhalení a studium spadá do úkolů vědy
o vědě. Odtud vyplývá, že vývoj kartografie jakO slož-
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kY celkové vědy se musí určovat jakousi dílčí, vlastní
kartografickou zákonitostí (nebo zákonitostmi). výzkum této otázky, založený na principech vědy o vědě,
vytváří jeden z nových problémů historie a teorie
kartografie.
V komplexu podmínek, nezbytných pro rozvoj a cí.
levědomé zdokonalení kartografie, je velice důležité
za prvé určení místa kartografie v celkovém systému
poznatků a za druhé chápání úkolů kartografie v uspokojování potřeb společenské praxe, požadavků hospodářské a sociální výstavby.
K odpovědi na první otázku je třeba - byť i jen
velmi stručně - připomenout celkový stav klasifikace
věd. Jak je všeobecně známo, položil výchozí dialekticko-materialistické základy klasifikace B. Engels,
který vyšel z pojetí různých forem pohybu hmoty a jejich substrátů, což určilo posloupnost věd: mechanika ... fyzika... chemie. ~' biologie ... , po nichž následoval přechod k sociálním (společenským) vědám
a dále k filosofii. Přání nalézt místo v klasifikaci pro
geologii a geografii způsobilo, že se začalo mluvit
i o jiných, již diskutovatelných
formách pohy.
bu - geologické a geografické. Matematika je chápána jako spojovací článek mezi filosofií a přírodovědou
a klade se do čela přírodních věd. Souběžně s uvedenými vědami se utvářela řada praktických nebo (což je
užší chápání) technických věd, jakou je např. numerická matematika v návaznosti na matematiku, země·
dělské vědy v návaznosti na biologii, pedagogické
vědy v návaznosti na psychologii atp. V takovém
schématu klasifikace věd si mohla kartografie nalézt
své místo mezi praktickými vědami jako technická
disciplína, nacházející se na úrovni fyzické a sociálně.
ekonomické geografie. Podobné hodnocení kartogra.
fie se opíralo o prezentování kartografie jako vědy,
která vytváří vědeckotechnické metody a procesy
sestavování a reprodukce map, chápaných v úzkém
slova smyslu jako zvláštní znázornění zemského po·
vrchu do roviny; takovýto přístup ke kartografii
panoval do šedesátých let našeho století.
Avšak rozvoj tematického mapování (v průběhu
sta let organicky spojeného se speciálním mapováním), probíhající od druhé poloviny XIX. stol., zpochybnil úzce geografické zatřídění kartografie. Kartografie začala - obdobně jako matematika - rozvíjet
interakci se všemi vědami, do jejichž náplně spadá
časoprostorový výzkum jevů a procesů, reprezentu.
jících předmět studia příslušných přírodních a společenských věd.
V padesátých letech našeho století se do sféry zájmů
kartografie dostalo studium metod využití map a vzápětí na to i vývoj kartografické metody výzkumu,
reprezentující novou část kartografie, jejímž posláním
je identifikace nových a zdokonalení dříve známých
způsobů využití map pro vědeckou analýzu, výzkumy
a poznávání jevů. Míra určitosti polohy kartografie
ve shora uvedeném klasifikačním schématu se tak
ještě více zmenšila.
Obtíže s klasifikací však vznikly na široké frontě
věd. Dialektický rozvoj věd, jejich energická diferenciace spolu s rychle zesilujícími integračními tendencemi, vznik: nových oblastí znalostí na styku klasických věd a jejich vzájemné překrývání, přenos poznatků a metod z jedné disciplíny do druhé, sbližování

přírodních a společenských věd a další okolnosti zkom.
plikovaly klasifikaci věd podle jednoho hlediska, tedy
podle forem pohybu hmoty nebo podle tříd studovaných objektů. Jedna a tatáž věda využívá různé metody výzkumu a jedna a tatáž metoda se uplatňuje
v různých vědách.
Jako jedna z cest překonání obtíží se tu nabízí
uplatnění jiné báze klasifikace, jakou představují typy
poznatků, spadajících do kompetence jednotlivých
věd. Na takovémto principu A. 1. Ujemov a R. Valenčik [8] vydělili tři typy věd studujících: 1) každá
určitou třídu objektů, zahrnovaných pod předmět
dané vědy; 2) určité typy vlastností nezávislé na tom,
u kterých objektů se tyto vlastnosti vyskytují; 3)
vztahy nezávisle na věcech, u nichž se projevují (jako
např. matematika a kybernetika).
Definice kartografie, náležející A. F. Aslanik:ašvilimu
(1968), jako vědy "jejímž předmětem poznání je konkrétní prostor předmětů a jevů objektivní reality
a jeho změny v čase" jednoznačně zařadilo kartografii ke vědám o vlastnostech. Mapy však zobrazují
nejen "prostor předmětů a jevů", ale odrážejí i jejich
obsahové charakteristiky a zobrazují jejich prostorové
kombinace a vzájemnou interakci. To nám umožnilo
posuzovat kartografii v nejobecnější formě a defino·
vat ji jako vědu o zobrazení a výzkumu přírodních
a společenských jevů prostřednictvím map, považova.
ných za obrazově-znakové modely, které reprodukují
studované stránky reality. A tak se od vědy o vlast·
nostech formují přemostění ke mnoha předmětným
vědám. Kartografie se stává interdisciplinární vědou,
propojenou mnoha nitkami s jinými vědami v oné
budoucí vícerozměrné klasifikaci věd, k níž je nezbytné - jak o tom nedávno napsal akademik B. M.
Kedrov [3] - přejít.
Kartografii přináleží vývoj zvláštní, kartografické
metody zobrazování a výzkumu veškeré prostorové
mnohotvárnosti jevů přírody a společnosti. V podobě
topografické kartografie bere na sebe zcela úkoly tý.
kající se mapování vlastního zemského povrchu, jeho
zevnějšku, přičemž se široce opírá o geodézii a fotogrammetrii a současně štědře nabízí kartografickou
metodu jiným vědám, čímž na styku s nimi formuje
oblasti tematické kartografie. Již dříve jsme napsali
[6, s. 68-69), že tyto oblasti tematické kartografie
spadají svou metodickou bází do kartografie, zatímco
předmětem výzkumu náležejí do jiných věd (geologie,
geomorfologie atd.). Vytvářejí "kondominia" - oblasti společné nadvlády, na níž mohou úspěšně aspirovat obě strany v závislosti na míře svého konkrétního
vkladu do řešení problematiky a samozřejmě i s přihlédnutím k tomu, zda v jednotlivých případech převažuje metodický nebo obsahový aspekt. Obdobně se
oceňuje míra zásluh o stanovení časoprostorových
vědeckých zákonů, odhalených na základě map. Tyto
objevy mohou přináležet zcela kartografii, což bývá
zpravidla tehdy, jestliže se problematika týká topografie zemského procesu, či je jejich vznik založen
partnerstvím obou věd anebo nakonec mohou vznikat
v rámci plnění služební úlohy geografických map.
Výše uvedené skutečnosti rovněž navozují jasnou
představu o místu a úloze geografické kartografie.
Jako syntetická součást tematického mapování "má
za úkol zkoumat (na základě map) geosystémy různé
prostorové a hierarchické úrovně a studovat jejich
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složky v rozsahu, nezbytném pro objasnění podstaty
a fungování studovaného geosystému" [6, s. 76].
To je osa, pronikající všemi geografickými disciplínami
a závažný činitel jejich vzájemné soudržnosti.
Z uvedeného hlediska jsou zcela nepřijatelné defi.
nice kartografie (s omezením jejích úkolů pouze na
sestavování map a jiných zobrazení) a mapy (jako
zobrazení zem3kého povrchu do roviny), jež jsou uve·
deuy v již zmíněném "Pojmově-terminologickém slov.
níku" [1], ucházejícím se o normativní charakter.
Tyto definice vracejí čtenáře zpět na úroveň znalostí
poloviny Ufl,šehostoletí. Klasifikace geografických věd
uplatňovaná v tomto slovm'ku se v rozporu s logikou
opírá na jediném stupni o dvě různá kritéria - objekt
a charakter poznatků - rozděluje geografii do rodin
přírodovědných,
společenskovědných,
teoretických
(m3.tematická geografie, teoretická geografie aj.) a po.
mocných (1) věd, kde stejně jsou uvedeny jen dvě
vědy - kartografie a nauka o mapách. Matematická
kartografie se tak ve slovníku nachází mezi teoretic.
kými vědami a s ní analogická geografická kartogra.
fie (připomeňme přitom jejich společné využívání geo.
grafickými vědami formou matematickokartografické.
ho modelování) je degradována zařazením do okruhu
pomocných věd, který přitom ve známých klasifika.
cích zcela chybí2).
Na otázku polohy kartografie v systému vědeckých
poznatků přímo navazují opětně vyjad.řované myšlen.
ky o předmětu a metodě kartografie a o cestách jejího
pokroku. Objem našeho pojednání nám dovoluje za·
stavit se jen u dvou publikací.
Mezi moderními názory na obsah a cesty zdokona.
lování kartografie jen stěží najdeme subjektivnější
a jednostrannější názor, než jaký prezentuje Arno
Peters ve své knize "Nová kartografie" [9], která
byla ve vynikající úpravě vydána v roce 1983 ve dvou
jazykových verzích (německé a anglické), uvedených
na každé stránce monografie v souběžně umístěných
odstavcích. Tato publikace je v rozporu se sVÝm
názvem orientována pouze na kartografická zobrazení
a to ještě jen na kartografická zobrazení světa, tedy
na jeden z problémů matematické kartografie. Pod.
statu Petersových názorů není složité vyjádřit něko.
lika větami. V průběhu čtyř století byl rozvoj karto.
grafie určován koloniálními mocnostmi. Na mapách
světa panovalo konformní Mercatorovo zobrazení
s centrálním a nejpříznivějším zobrazením Evropy.
Kolonialismus však padnul a eurocentrismus ztratil
své opodstatnění. Uznání rovnosti států a národů je
třeba promítnout do kartografie výběrem zobrazení
se středním poledníkem, vhodným pro libovolnou
zemi. Tomu odpovídají normální válcová zobrazení.
Avšak pozitivní kvality konformních a libovolných
zobrazení světa jsou podle Petersova názoru jen zdán.
livé. Uznání si zaslouží jen stejnoplochá zobrazení,
z nichž se pro svět navrhuje stejnoploché válcové
zobrazení s hlavním měřítkem na 50. stupních země.
pisné šířky, které vynalezl Peters.

~)Poznamenejme, že se mezi řadou názvoslovných no·
vot slovníku nacházejí i kartografické. Kvýše uvedené,IUU "mentaloidu"
můžeme přidat "anamorfoid", "mentaJ-mapu", "arealirování", "lokalitet" aj. Zdá se, že je
žádoucí chránit naše normativní publikace před podob·
nounáročnou 'terminologií.
'

Je zřejmé, že - i když už setrváme jen na úseku
kartografických zobrazení - nelze perspektivy "nové
kartografie" omezovat na zobrazení map světa a ne·
hledě na realitu se stavět přezíravě k ostatním, zejmé.
na konformním zobrazením. Mapy se široce v praxi
využívají ke stanovení vzdáleností a úhlů, ve kteréžto
aplikační oblasti jsou zcela nezastupitelné topografické
mapy sestavované zejména v konformních zobraze.
ních. Pokud jde o eurocentrismus, má jeho odmítnutí
v dějinách vědy pokrokový charakter"), ale u Peterse
činí dojem vulgárního sociologismu. Samo o sobě je
kartografické zdůvodnění, použité Petersem k ob.
hajobě vlastního zobrazení, originální a obratné,
ale k odsouzení ho předurčuje neobvyklost zobrazení,
v němž je např. Afrika protažena v polednikovém smě.
ru jako ve válcově prohnutém zrcadle, které patří do
výbavy "pokoje smíchu" provincionálního
luna.
parku.
Jiný "příspěvek" k úsilí o novou teoretickou racio.
nalizaci kartografie se objevil v sovětské literatuře
v brožuře A. A. Ljutého "Jazyk mapy", vydané
v roce 1981 nakladatelstvím "Znanije" [4]. V ní byl
teorii jazyka mapy, jež reprezentuje sice podstatnou,
nicméně dílčí teorii kartografie, přiznán natolik zveli.
čený význam, že tu hrozil návrat ke komunikačnímu
pojetí kartografie, které se už naší vědě podařilo překonat. Tato brožura již byla podrobena kritice [7]
a proto by nebylo zapotřebí ji znovu připomínat,
kdyby z ní "Voprosy geografii" [5] nepřetiskly prvních
dvanáct stránek a kdyby "Pojmově-terminologický
slovník" ještě neprohloubil chybu A. A. Ljutého, který
matematický základ mapy (prostorovou formalizaci
obsahu mapy opírající se o kartografické zobrazení,
měřítko a soustavu souřadnic) zařadil do jazyka mapy
jako zvláštní podjazyk. Tento názor pronikl i do
slovníku, kde vyumělkovaná terminologická novo·
ta - "podjazyk" - je nahrazena slovem "dialekt",
které je pro označení matematického základu map
ještě méně vhodné.
Naznačené jednostranné názory neobrážejí skutečný
stav a rozvoj moderní kartografie. Kartografie se
v současné době nachází v intenzivní interakci s velmi
mnoha vědami, formuje na styku a na překrytech
s nimi nové úseky tematického mapování a ve svém
celku nabývá charakter mnohahlediskové, komplexní,
interdisciplinární oblasti poznatků, orientované na
specifické časoprostorové zobrazení a výzkum objek.
tů, jevů a procesů reálného světa. Při řešení těchto
úkolů se kartografie opírá o obecné vědecké principy,
metody a prostředky poznání, především o modelování a systémověstrukturní
analýzu, přičemž široce
využívá informační, pravděpodobnostněstatistické
a
jiné přístupy. Současně probíhá natolik rozsáhlé pro.
nikání kartografie do některých věd (např. do geolo.
gie a geomorfologie), že možno hovořit o jejich karto.
grafizaci. To vše představuje velmi zajímavé, leč spe.
cifické otázky, jejichž analýzu už nelze vtěsuat do
rámce tohoto pojednání.

a) Připomeňme náš "Atlas historie geografických objevů

a výzkumů" (1959),v němž byly objevy a výzkumycha.
takterizovány jako úspěchy mnoha civilizací.
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Vyhodnotel1ie šikmých pozemných
meračských snímok metódou
projektívnej transformácie
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Katedra geodézie Svf SVST,
Bratislava

1. Úvodné. poznámky
Presnosť fotogrametrických výsledkov závisí od viacerých faktorov, medzi ktoré možno zaradiť napr. konštrukciu nových fotogrametrických prístrojov, existenciu progresívnych výpočtových. zariadení a iné. Na
zvýšenie presnosti vyhodnotenia meračských snímok
sú vypracované vo fotogrametrii viaceré an;:tlytické
metódy, ktorým sa venuje v ostatnom čase značná
pozornosť. Tieto sa neustále vyvíjajú a zdokonafujú,
čím prispievajú ku kvalitnejšiemu zberu informácií
o snímkovanom objekte. Využívajú sa najma v prípadoch, keď sa vyžaduje vefmi presne určiť rozmery
objektu merania, alebo jeho pretvorenia, prebiehajúce
v rovine či priestore. Okrem toho sú jedine analytické
metódy schopné riešiť problém vzniknutých chýb
prvkov vnútornej a vonkajšej orientácie jednotlivej
snímky.
Na základe zhodnotenia viacerých doteraz vypracovaných analytických metód v pozemnej fotbgrametrii [1, 2, 3, 6, 7], autor vypracoval nový analytický
sposob vyhodnotenia pozemných fotogrametrických
snímok, ktorý nazval ako metódu projektívnej transformácie snímkových súradníc (ďalej metóda PT).
Na rozdiel od prác [4, 5], v ktorých autor aplikoval
metódu PT u pozemných snímok s vodorovnou osou
záberu, sa v tomto článku opisujú základy metódy
PT a zároveň sa uvádzajú prakticky dosiahnuté výsledky touto metódou u šikmých pozemných snímok,
vyhotovených so širokouhlou fotokamerou Zeiss UMK
10/1318.
Vo fotogrametrickej praxi sačasto. vyskytujú situácie, ktoré z roznych príčin nedovofujú realizovať požadovaný odstup na snímkovanie záujmového objektu, čím je použitie normálnej fotokamery značne ob.:

llledzené. Tento jav sa' dosť často vyskytuje pri rotogrametrických prácach napr. vo vnútri priemyselných
hál alebo u výškove členených objektoch. V takýchto
prípadoch je preto výhodné použiť modernú širokouhlú
meračskú techniku napr. typu Zeiss UMK,.ktoraumožňuje podstatné rozšírenie zorného pofa vo vertikálnom
smere vyhotovením šikmých snímok .. S touto fotokamerou možno vyhotovovať šikmé snímky s uhlom
sklonu osi záberu, ktorý može nadobúdať hodnoty od
w = 00 až w = 1200 s možnosťou nastaveni a sklonu
po 15°.
2. Matematické základy metódy PT
Princíp metódy PT spočíva v analytickom riešení vzťahu dvoch rovín. Jednu predstavuje reálna snímkovll.
rovina s neznámou hodnotou konštanty, ktorá može
pri snímkovaní zaujať všeobecnú polohu. Druhú predstavuje matematicky definovaná obrazová rovina fotokamery pre nominálnu hodnotu konštanty Ck a vodorovnú os záberu. Schématicky znázorňuje vzťah týchto
dvoch rovín obr. 1.
Ak označíme merané snímkové súradnice bodov
v rovine reálnej snímky x', z' a sIÚmkové súradnice
bodov v obrazovej rovine fotokamery určené z matematického modelu x", z", tak pre základné vzťahy PT
týchto dvoch rovín platia rovnice (1) v tvare:
mlx'
m3x'
m2x'
m3x'

+ nlz' +
+ n z' + 1
+ n z' + o.
+ n z' + 1

Základom PT je kolineácia.Na
mych koeficientovml, ma, .....
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obrazová rovina fotokamery
s horizontálnou
osou záberu

rania vodorovných smerov a zenitových uhlov charakterizujú empirické stredné chyby m1p = 0,000 42g
a my = 0,000 45g. Stanovisko snímkovania bolo od
objektu vzdialené 70 m. Zobrazenie experimentálneho
bodového pora znázorňuje obr. 2.
3.1 Fotogrametrické

reálna snímková rovina
sklonenou osou zaberu

50

Obr. 1 Schéma vztahu šikmej a vodorovnej snímkovej
roviny

pri výpočte bez vyrovnania treba poznať snímkové
súradnice
minimálne štyroch identických
bodov
v obidvoch. rovinách. Uvedené koeficienty sú parametrami PT. t. j. parametrami analytického riešenia
vzťahu dvoch rovín.
Pre určitý počet identických bodov (n ~ 4) možno
zostaviť systém lineárnych rovníc v počte 2n. V maticovom tvare má sústava lineárnych rovníc všeobecný
zápis:
Mx= c,
kde je M matica sústavy,
x stipcový vektor neznámych,
c stipcový vektor pravých strán sústavy.
Vyriešením neznámych transformačných koeficientov a ich dosadením do rovníc (1) získame krúč na
transformovanie bodov z roviny reálnej šikmej snímky
vo všeobecnej polohe do obrazovej roviny fotokamery
v normálnej polohe, ktorá je definovaná matematickým modelom. Takto transformované snímkové súrad·
nice metódou PT korigujú zároveň ako sklon šikmej
snímky, tak aj vplyv chýb prvkov vnútornej a vonkajšej orientácie.

vyhodnocovacie

Základom presného analytického vyhodnotenia vo
fotogrametrii je presné odmeranie snímkových, respek.
tíve komparátorových súradníc. Vyhotovené snímky
tohto experimentu boli vymerané na jednosnímkovom
precíznom komparátore Zeiss Komess 3030 s presnosťou, ktorú charakterizujú empirické stredné chyby
mz, = m., = 1,5 11m.
Identické body na snímke sa volili tak, aby bol nimi
zarámovaný záujmový priestor. Hodnoty snímkových
súradníc x", Z" identických bodov v obrazovej rovine
fotokamery sa určia z matematického modelu pre danú
nominálnu hodnotu konštanty fotokamery, polohu
projekčného centra a daný vodorovný smer osi záberu,
pričom vplyv chýb prvkov vnútornej a vonkajšej
orientácie sa pokladá za nulový. Podobne sa neuvažujú
ani hodnoty skreslenia objektívu. Postup výpočtu
snímkových súradníc identických bodov v obrazovej
rovine fotokamery z matematického modelu je v [4].
Presnosť určenia snímkových súradníc identických
bodov z matematického modelu v obrazovej rovine
fotokamery (w = 0°), ktoré sa nachádzajú na okra·
joch, je charakterizovaná strednými chybami mz' =
= 1,411m a m., = 1,0 11m. Táto pre~nosť závisí predovšetkým od presnosti merania predmetových vodo·
rovných smerov a zenitových uhlov a použitej konštanty fotokamery.
Ťažiskom metódy PT je analytické určenie para.
metrov (transformačných koeficientov) PT vyrovna,
ním metódou najmenších štvorcov. Systém lineárnych
rovníc (2) zostavený pre 6 identických bodov pre
každú snímku sa vyriešil na počítači EC 1010 podra
programu, ktorý využíva inverziu matíc. Keďže sme
určili hodnoty neznámych parametrov PT s vyrovnaním položili sme podmienku

+ V'{, V.'

= min.

(3)

Výpočet pre 8 neznámych parametrov
podra rovnice (4)

sa realizoval

Vi, V.,/

x = Xo
3. Praktické overenie metódy PT

kde je

Teoretické predpoklady metódy PT, ktoré sú opísané
v predošlej stati autor overil aj experimentom. Z jedného stanoviska snímkovania bolo širokouhlou fotokamerou Zeiss UMK 10/1318 s kOllŠtantou Ck = 98,99
mm vyhotovených pať šikmých snímok so sklonom
osi záberu w = 15°. Z toho tri snímky sú vyhotovené
na sklenej podložke (ORWO TO 1) a dve na filme.
Objektom snímkovania bolo dočasne signalizované
experimentálne bodové pole vybudované Katedrou
geodézie Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT)
na fasáde budovy v priestore Gottwaldovho námestia
v Bratislave. Snímkovanie ako aj geodetické meranie
vodorovných smerov a zenitových uhlov tohto pora
sa vykonalo v jednom slede z toho istého stanoviska
s využitím závislej centrácie. Geodetickú presnosť me-

práce

+ N-IATI,

(4)

vektor neznámych parametrov PT,
vektor približných hodnot neznámych
parametrov PT,
A(12.S)
matica koeficientov rovníc opráv,
A7s.12) transponovaná matica k matici A,
'(12.I)
vektor rozdielov daných a meraných
hodnot snímkových súradníc identických
bodov,
N(s.s) inverzná matica.
x(s.I)

XO(s.I)

Sporahlivosť určených parametrov PT pre každú
snímku sa posudzuje odhadom stredných chýb mz
a m. snímkových súradníc vypočítaných na identických bodoch. Prakticky dosiahnuté priemerné hodnoty
odhadov týchto stredných chýb z 5 - tich snimok
(mz = 1,8 11m, m. = 3,2 11m) poukazujú na vysoký
stupeň sporahlivosti určovaných parametrov PT.
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Určením parametrov PT a realizáciou povodných
rpvníc (1) sa transformujú snímkové súradnice podrobných bodov šikmej snímky do obrazovej roviny fotok!amery s vodorovnou osou záberu. Takto určené snímJ.!ovésúradnice sú v ďalšom východiskovými hodnotami
na určenie snímkových uhlov, ktoré možno využiť
k analytickému sposobu určenia rozmerov objektu
alebo jeho pretvorenia. Metodický postup metódy PT
schématicky znázorňuje obr. 3.
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-33
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-35

m", .,- 2,4 t-tm, m. = 3,6 t-tm a priemerné hodnoty celkových stredných chýb v určení snímkových vodorovných a výškových
uhlov sú m", = 0,001 34g
a mp = 0,001 9311.

Vol'ba identických bodov
I

V tomto príspevku sa autor obmedzuje na stručnú
analýzu dosiahnutých výsledkov experimentu. Na
posúdenie dosiahnutej presnosti sa ako porovnávací
normál použilisnímkové súradnice v obrazovej rovine
fotokamery x", z", ktoré sú určené z matematického
modelu prostredníctvom snímkových uhlov odvodených z geodetického merania. Odchýlky snímkových
súradníc určených metódou PT od snímkových súradníc určených matematickým modelom sa považovali
za guaziskutočné chyby a sú uvedené v tabulke 1.
Štatistický súbor na stanovenie dosiahnutej presnosti pozostával zo série piatich snímok, pričom na
sklených platniach bol počet bodov n = 17 a u snímok
exponovaných na film n = 16. (Poznámka: na týchto
snímkach sa nezobrazil bod č. 35 v dosledku zákrytu,
sposobeného prírodnou prekážkou v predmetovom
priestore. )
Parameter na odhad dosiahnutej presnosti v určení
snímkových súradnic metódou PT sa vyjadril oddelene, celkovými strednými chybami v snímkových
súradniciach x a z. Prakticky dosiahnuté hodnoty
celkových stredných chýb ako aj ich systematické
zložky sú uvedené v tab. 1. Z tabulky je vidieť, že
presnosť určenia snímkových súradnic metódou PT
u snímok exponovaných na filmový materiál je vyššia
ako u fotografických platní.
Priemerné hodnoty celkových stredných chýb m",
respektíve m. u filmového materiálu dosiahli hodnot
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Geodetické meranie vodorovných
8merov a vlAkových uhlov naidentické body v predmetovom prieetore
I

Centrácia vodorovných emerov a vl§kovlch uhlov do projekčného centra
I

Výpočet snímkových súradníc identických bodov v obrazovej rovine
f'otokemery s vodorovnou osou záberu
-.

I

Odmeranie snímkových súradníc
identických a určovaných bodov
na Aikmej snímke.
I

Vlpočet parametrov PT
I

Výpočet korigovaných snímkových
súradníc metódou PT
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Sn:ímkové súradnice
z mat. modelu
x

z"

N

SníD1ka n
Snímka 12
Topo iP1atne

Sn:ímka10
Ez

Ex

Éz

Ex
i

[mm]

Ex

Snímka 32
Snímka 31
Filmový materiál
Ez

Ex

E:z

2
1
1
1
2
1
4
6
1

- 4

- 1

- 4

- 2

O

- 2

+
+
+
+

2

O

O

- 2
- 6
- 1

O

+ 2

+ 2

- 3

O

O

2
1
3
2
1
3
2
1
1
6
5

- 2

- 3

Ez

Ex

[pm]

I'

I: 11
i 15
I·'
34
,31
13
33
12
14
21
22
23
24
25
32
35
1
2
I

-

-

-

-

46,885
73,283
69,808
45,999
43,560 - 0,510
70,945 - 0,151
46,781
0,053
0.000
1,975
46,832
44,340
45,861
46.229
26,984
73,363
26,967
44.346
26,761
0.106
26,716
43.688
26,623
69,806
44,261 - 0,158
69,585 - 0,562
17,725 - 0,151
0,644
17,397

+ 2
+ 2
- 1
- 2
- 4
+ 6
+ 2
- 6
+ 8
+10
+ 1
-10
- 3
+14
- 2
+10
+ 4

+
+
+
+

1
4
5
4
5
+ 1

O

- 1
-11
O

-

+ 1
- 1
+ 4
- 6
+ 3
+10
- 1
-12
- 6
+ 5
+ 1
+ 1
- 7

O-

I,

- 1
+ 3
+ 2
+
+
+

4
1
6
8
1
1
2

c

1,8

0,8

m

6,39

3,60

+
+
+
+
-

O

+ 2
+ 1
- 6
O

+ 2
+ 2
+ 1
- 3
•.2
O

- 1,2
5,65

Priememé hodnoty celkových f'itredných chýb
v určení snímkových súradníc z fotografických platní
dosiahli hodnot m", = 5,7 pm, m. = 3,1 pm a priemerné hodnoty celkových stredných chýb v určení snímkových uhlov mot = 0,003 04K, mp = 0,00162K. Ďalej
možno konštatovať, že korigované snímkové súradnice metódou PT sú v minimálnej miere ovplyvnené
systematickými chybami.
Opakované sromkovanie na stanovisku sa využilo
aj na posúdenie metódy PT z hradiska vnútomej presnosti, nakofko práve fotogrametrickou metódou možno
za relatívne krátky čas vykonať vefké množstvo meraní v zmysle zobrazenia skúmaného javu na snímkach.
Vnútomú presnosť vypočítanú zo série troch topo
platní charakterizujú empirické stredné chyby m", =
= 2,8 pm, m. = 2,3 pm respektíve v snímkových
uhloch mot = 0,001 44Ka mp = 0,001 17K.Možno konštatovať, že presnosť opakovaného merania je vysoká,
čo možno s výhodou využiť najma pri opakovaných
periodických meraniach.
Dosiahnutá presnosť v určení snímkových súradníc
respektíve snímkových uhlov metódou PT u šikmých
snímok vyhotovených širokouhlou fotokamerou je
nižšia v porovnaní s presnosťou akú autor dosiahol
napr. experimentom s vodorovnými snímkami vyhotovenýlUi s' normálnou fotokamerou. (Ck = 193 mm)
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2,52

2,28

- 2
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-

3,63

2,51

-

3,58

[4, 5J. Nižšia presnosť.u širokouhlej fotokamery v porovnaní s normálnou fotokamerou vyplýva už· zo samotného teoretického rozboru. Tento nedostatok
širokouhlej fotokamery možno kompenzovať tým,
že. vzdialenosť snímkovania v porovnaní s normálnou
fotokamerou sa volí v polovičnej vefkosti.

Vykonaný experiment potvrdil teoretické predpoklady
metódy PT, riešiacej vzťah medzi rovinou reálnej
šikmej snímky a matematicky definovanou obrazovou
rovinou fotokamery s vodorovnou osou záberu.
Metóda je exaktná a pri aplikáciach jednoznačne
riešitefná s dobrou korekciou sklonu šikmej snímky,
chýb prvkov vnútomej a vonkajšej orientácie, pričom
sanevyžaduje znalosť ich skutočných hodnot.
Na základe vykonanej stručnej štatistickej analýzy
dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že opísaný analytický sposob vyhodnotenia šikmých snímok metódou PT zároveň vytvára širšie možnosti
využitia širokouhlej meračskej fotokamery vo fotogrametrickej praxi. Vyhotovením šikmých snímok sa
okrem iného dosiahne aj efektívnejšieho využitia celej
plochy meračskej snímky, nakoIko u vodorovných
snímok na stanoviskách bez nadhradu je zvyčajne
veIká plocha snímky nevyužitá.
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Metóda PT sa uplatní najma v tých prípadoch kde
napr. priestorová kolineárna transformácia je neúčin .
ná. Týka sa to najma stiesnených meračských priestorov, .kde nemožno dodržať podmienky optimálneho
rozloženia vlícovacích bodov z hfadiska požiadaviek
na ich hlbkové a výškové členenie, čo sposobí vznik
lineárnej závislosti medzi prvkami vnútornej a vonkajšej orientácie.
Dosiahnutá vysoká presnosť opakovaného snímkovania predurčuje využiť túto metódu najma na opakované periodické merania v oblasti inžinierskej foto.
grametrie napr. pri sledovaní pretvárania roznych
konštrukcií a objektov.
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Dnes již není daleko doba, kdy i českoslvenská fotogrammetrie bude využívat letecké snímky pořízené
novým fotogrammetrickým letounem, který vyvinuli
a vyrobili v národním podniku LET Kunovice. Tento
nový letoun postupně nahradí dsud používané letouny
Avie Av-14 FG. A tak jistě nebude na škodu seznámit
se s vývojem nového letounu a s jeho základními technickými parametry, které určují stupeň jeho využití
v oblasti leteckého snímkování.
Prototyp letounu L-41O Turbolet poprvé vzlétl před
šestnácti lety a s projektovou přípravou prvé fotoverze
Turboletu se začalo již na přelomu let 1972/73. Velmi
podnětně se na přípravách a zkouškách fotogrammetrické verze podílela i odběratelská strana. Letoun
L-41O byl pro letecké snímkování zvolen s ohledem na
vhodnou koncepci konstrukce (hornokřídlý, dvou·
motorový), která zabezpečuje dostatečnou ochranu
leteckých komor před výfukovými plyny a teplem
z motorů a v neposlední řadě jeho konfigurace dovoluje
v šest metrů dlouhé kabině letounu umístit do otvorů
v podlaze dvě letecké měřické komory.

V roce 1974 byl vyroben a dodán do MLR letoun
lAlO AF, s pracovištěm letovoda v prosklené přídi
trupu, s trvale vysunutým, příďovýmpodvozkeul,

s průzory v podlaze a ve stěnách, určenými pro insta·
laci fotokomor s mechanicky ovládanými kryty.
Prosklená příď z trubkové konstrukce a organického
skla byla vybavena sedačkou letovoda, mechanickým
snosoměrem, panelem se základními letovými přístroji - výškoměrem, rychloměrem, magnetickým kompasem, ukazatelem radiomagnetického kursu, palubními hodinami, teploměrem okolního vzduchu a přípojkou interkomu.
Takto upravená příď letounu umožňovala letovodovi
dostatečný výhled vpřed i do stran, a to jak v horizontálním, tak vertikálním směru. Pilotní kabina letounu
byla vybavena jedním řízením na levé straně, na pravé
straně byl vstupní otvor do prosklené přídě letovoda
a sedadlo radiooperátora se sklopným stolkem a osvět·
lením. Ve výbavě letounu nechyběla ani temná komora a skříně pro uložení zásobníků s fotomateriálem.
Při letech ve výškách nad 3000 metrů používali
všichni členové posádky kyslíkové dýchače.
Letoun L·41O AF byl vybaven kanadskými motory
PT 6A.27 s vrtulemi Hartzell HI-B3TN-3D a byl
v MLR provozován do srpna 1977.
Poměr přeletové rychlosti 345 km/hod. ve výšce
3000 m a minimální využitelné rychlosti při snímkování 190 km/hod. je u letounu L-41O přibližně 2 : 1,
což je ve vztahu k maximálnímu teoreticky požadova_
telnému poměru 4 : 1 možno hodnotit jako vyhovující.
Avšak udávaný maximální dostup 7000 m u letounu
L-41O AF je nutno, s ohledem na charakter prací při
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i o více než 2 m2 jejich plocha a letoun získal na dynamické stabilitě. Užitný prostor však zůstal stejný jako
u předchozího typu letounu. Vzhledem k tomu, že
vzletová hmotnost letounu se nezměnila, muselo být
sníženo maximální přípustné zatížcní letounu na
1 100 kg a bylo nutno snížit i zásobu paliva na 1000
litrů, eož znamená, že při průměrné hodinové spotřebě
okolo 280 I paliva je možné s fotoverzí letounu L-410
UVP při 30minutové bezpečnostní rezervě paliva provádět jednotlivé fotolety trvající maximálně 3 hodiny.
Tato skutečnost si vyžádá vytvoř'ení nových časových
režimů fotoletů, neboť ve srovnání s dosud používanými letouny Av-14 FG je vytrvalost letounu L-410 UVP
asi o třetinu nižší.
Tab. 1 Hlavní technické údaje fotovcrze letounu L-410
Druh údajů

leteckém snímkování a vzhledem k úhlu náběhu ve
vyšších letových hladinách o více než tři stupně,
považovat pouze za teoretický s tím, že pro uvedený
druh prací je maximální dostup využitelný pouze asi
ze 75 %' Palivové nádrže o objemu 1 300 litrů, uložené
v křídlech letounu, dovolovaly s L-410 AF provádět
fotolety v délce 3,5-4 hodiny.
Užitný prostor letounu L-41OAF o objemu 18 m3
lb rozmčrech podlahy 6,25 X 1,92 m byl pro fotogrammetrické práce v MLR a v zahraničí vybaven leteckými mčřickými komorami Wild RC 10 a RC 8 a navigačním teleskopem Wild NF 1, ktcrý byl umístěn mczi
sedadlem operátora a přední komorou.

Rozpětí - m
Délka - m
Výška - m
Plocha křídla - m2
Maximální vzletová
hmotnost - kg
Hmotnost prázdného
letounu - kg
Rychlost
maximální - km/hod
minimální - km/hod
pádová - km/hod
Maximální dostup - m
Stoupavost -- mis
Počet členů osádky
Výkon motoru
vzletový - kW
trvalý - kW
Vytrvalost - hod.

I

1.-410 AJ'

17,478
13,543
5,646
32,86

Ii

L-410 UV!'
ťoto

19,478
14,467
5,829
35,18

5700

5800

3300

3500

375
170
131
7000
8,2
5-6

365
190
1I5
6000*)
7,8
4-5

2 X 525
2 X 479
3,20

2 X 544
2 X 478
3

~vroce

1979 předložila organizace pro leteckou činnost
v NDR - BILDFLUG požadavek na úpravu letounu
L-41O UVP (prototyp L-41OUVP byl zalétán koncem
roku 1976) pro zástavbu dvou fotokomor, a tak vznikla
fotoverze letounu L-410 UVP. První tři takto upravené
letouny zákazník přcvzal od výrobce již koncem roku
1982 a další Hi byly dodány o rok později.
V porovnání s L-41O AF došlo u typu L-41O UVP
k některým změLám; nový letoun je o 0,92 m dclší
a o 0,18 m vyšší. Zvětšením rozpětí křídel se zvětšila

Zc stávajícího platícího zatížení fotoverze letounu
L-41O UVP, při čtyřčlenném složení letové osádky
(1. a 2. pilot, letovod, operátor) připadá na vybavení
leteckými komorami zhruba 300-350 kg. V této souvislosti je však nutno poznamenat, žc případné umístění dvojice leteckých komor (kombinace dvou leteckých měřických komor nebo jedné letecké měřické
komory a jedné multispektrální komory) na palubě
letounu L-41OUVP vede k pi'ckročení maximálního
platícího zatížení tohoto lctounu, které nutně vyvolá.
snížení zásoby paliva v palivových nádržích, což má za
následek snížení vytrvalosl,i If'tounu, Umístí-li se v letounu současně multispektráluí komora a letecká měřická komora, je nutno snížit maximální zásobu paliva
v nádržích o 220 kg a při současném umístění dvou leteckých měřických komor př'edstavuje toto snížení
zásoby paliva v nádržích "jen" 100 kg. Váhová bilance
letounu se zhruba vyrovná při použití jedné lctecké
měřické komory.
Nový letoun L-41OUVP je vybaven kvalitními československými motory Walter M-601 a čcskoslovenskou třílistou vrtulí Avia V-508 B. Zástavba československých motorů a vrtulí do lctounu L-41O UVP přinesla značnou devizovou úsporu při dodržení základních letových charakteristik a odstranila závislost na
subdodávkách z kapitalistických států, neboť i radio.
navigační a přístrojové vybavení je čistě záležitostí
dodávek ze zemí RVHP.
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16 Prilchod na pracoviště
letovoda

VNIT~Níusro~ÁDÁNíLnOUNU
L-410 Ar
'l1

lor0~~[ill

~.

ttl~0m

18 Palubní deska letovoda
a příruční stolek
19 Mechanický snosoměr

[ill:ill ~~]

_ ±15°

VNlT~I\{ USPOt'?ÁDÁNÍ LI;:IOUNU

L - 410 UVP FOTOVC12ZC

L.41O AF
1 Sedačka pilota
2 Sedačka radisty
3 Sedačky fotooperátorU
4 Sedačka navigátora
5 Přístrojová deska
navigátora
6 Ovládací přístroje
komor
7 Pruzor v podlaze pro
navigační teleskop o 240 mm
8 Záložní sedačky

Vypuklé výhledové kopule
nahrazující boční skla pilotní kabiny
Otvor ve stropě pro práci
s aeroluxem
Tlakové láhve s kapalným
kyslíkem
Záložní sedačka

L-41O UVP foto
Sedačka 1. pilota
Sedačka 2. pilota (upravená pro navigaci)
Sedačka fotooperátora
Sedačka navigátora
Přístrojová deska
navigátora
Přístrojová a řídící deska
operátora
Pruzor v podlaze pro ovládací
přístroj komor - 0 350 mm

Fotoverze letounu L-41OUVP, s maximálním dostupem 6000 m, dosahuje maximální rychlosti 365 kmJ
Jhod. a minimální pracovní rychlosti okolo 190 kmJ
Jhod.
Úpravy letounu byly prováděny s předpokladem
využití letounu jako nosiče všech v současné době
dostupných leteckých měřických komor VEB Carl
Zeiss Jena, řady MRB a LMK a multispektrálních
komor VEB Cad Zeiss Jena typu MKF-6 a MSK-4
a jejich příslušenství.
Fotoverze L-41OUVP, provozovaná v NDR, se
v zásadě liší od L-41OAF i způsobem navigace a z něj
plynoucími úpravami bočních skel pilotní kabiny,
která byla nahrazena výhledovými kopulemi, úpravou
sedadla druhého pilota, velikostí a tvarem otvorů
v podlaze letounu pro umístění fotokomor se svislou
osou záběru a ovládáním krytů těchto otvorů, které
je u fotoverze L-41O UVP elektrické.
Do otvorů v podlaze pro umístění fotokomor jsou
montovány planparalelní desky z optického skla
o síle 40 mm, které byly speciálně broušeny v závodech
VEB Carl Zeiss Jena. Rovina planparalelního skla svírá
s rovinou podlahy letounu úhel 3°.
Při zvýšeném náběhu letounu se tím dosahuje při.
bližné kolmosti optické osy horizontované komory
a roviny planparalelního skla.
U fotoverze L-41O UVP je možné provozně realizovat obsluhu dvou fotokomor z jednoho stanoviště
operátora prostřednictvím jednoho ovládacího přístroje s přídavným zařízením. Stanoviště operátora je
vybaveno ovládacím panelem pro připojení ovládacího
přístroje, stabilizátorem elektrického napětí a vytápě-

Pruzor v podlaze pro navigační teleskop - 0 240
mm
9 Pruzor v plášti let. pro Pruzor v plášti let. pro zázástavbu komory stavbu komory 830 X
o 450 mm
X 585 mm
10 Snížení podlahy pJ'Ozá- Snížení podlahy pro zástavstavbu komor bu komor - 920 X 650 mm
1400 X 650 mm
1100 X 650 mm
11 Pruzor ve stěně pro zá- Pruzor ve stěně pro zástavbu
stavbu horizontální
horizontální komory
komory
12 Temná komora
Temná komora
13 WC
WC
Bedna pro výstroj a příslu14 Bedna pro výstroj
a příslušenství
šenství
Prostor pro uložení jotokazet
15 Prostor pro uložení
fotokazet
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ním průzorů pro komory. Palubní energetické zdroje
poskytují 28 ± 0,5 V stejnosměrného napětí, 36 V/
/400 Hz třífázového střídavého napětí a 115 V/400 Hz
jednofázového střídavého napětí. Přístrojové vybavení stanoviště operátora fotokomor obsahuje: rychloměr, výškoměr, vario, ukazatel kurzu a sovětský topografický radiovýškoměr RV-18. Počáteční úvahy
o způsobu navigace fotoverze L-410 UVP v roce 1979
hovořily o využití průmyslové televize. Tento systém
však ani dnes není ještě na požadované úrovni a tudíž
bylo použito kombinované navigace 2. pilota s využitím vypuklé výhledové kopule pro hrubé navedení na
letovou osu. Hrubé navedení letounu je dále zpřesňováno letovodem s využitím navigačního teleskopu
Aeroscop, který je zabudován v podlaze kabiny na
stanovišti letovoda; vlevo vedle operátora fotokomor.
Tento způsob kombinované navigace však vyžaduje
použití dvou totožných náletových plánů zakreslených do mapy a klade zvýšené nároky na součinnost
osádky při vlastním leteckém snímkování.

4. Dalši

vývoj fotoverze L-410 UVP a jeho užití v CSSR

Výrobou speciálních letounů L-41OUVP pro NDR jeho
vývoj a výroba neskončily. V minulém roce byl vyro~
ben a odzkoušen prototyp nové fotoverze L-41OUVP,
která opět poskytuje. letovodovi dokonalý výWed
z prosklené přidě letounu, obdobně jako u verze L-41O
AF a navíc je vybavena i autopilotem, který usnadní
činnost letovéosádce.
Vzhledem k posl~ně uvedeným skutečnostem, a také k tomu, že nové. letouny budou vybavovány i novými leteckými komorami řady LMK a M8K-4 řízenými mikroprocesorem, který automaticky eliminuje
smaz obrazu potřebným posunem filmu proti směru
letu v době expozice, lze v příštích letech očekávat
zvýšení kvality pořízených leteckých snímků. Při
správné funkci autopilota se předpokládá zlepšení
dodržení režimů letu i za střední turbulence a po
zácviku osádek i vyšší přesnost dodržení letových os.
S použitím této nové techniky je možné očekávat
hlavně u měřítka snímku 1 : 2000 až čtyřnásobné snížení smazu, a to dokonce při 20 % zvětšení podélného
překrytu oproti komoře MRB, jak naznačily první
zkoušky komory LMK, uskutečněné v Československu
v roce 1983.
Zavedení nového letounu spolu s kamerami řady
LMK do fotogrammetrické praxe přinese i rozšíření
sortimentu poskytovaných měřítek lIteckých snímků,
a to hlavně u extrémně velkých měřítek, větších než
1 : 3500.

Fotoverze letounu L-41O UVP vychází ze základní
koncepce moderního dopravniho letounu na krátké
tratě: Využitelnost tohoto letounu pro letecké snímkování· je dána vytrvalostí letu cca. 3 hod. při ekonomické rychlosti 260 km/hod. ve výšce 3000 m nad mořem. Je-li let prováděn ve vyšších letových hladinách,
pak dochází ke snižování vytrvalosti letounu a· současně i ke snížení poměru produktivní doby snímkování k době trvání celého letu. Výhodou tohoto letounu je vysoká stoupavost - do 3000 m nad mořem
vystoupá zhruba za 15 min. Nevýhodou pro plnění
úkolů na větších výškách je nepřetlaková kabina letounu. Vzhledem k těmto skutečnostem je pak reálné
u fotoverze letounu L-41OUVP počítat s vhodností letounu pro plnění úkolů s předpokládanou produktivní
dobou letu 60-:--90minut do výšky 4000 m.
V této souv!islosti je nutné připomenout, že není
vhodné fotoverzi letounu L-41OUVP srovnávat s letadlovou laboratoří AN-30, neboť se jedná o letoun jiné
kategorie. Letadlová laboratoř AN-30 má letovou
hmotnost téměř čtyřikrát větší než letoun L-41OUVP
a vytrvalost letu 5 hodin při vyšší provozní rychlosti.
Aby bylo možné využít plně měřítko vou škálu nových komor VEB Cad Zeiss Jena řady LMK a MSK-4,
je třeba pro měřítka snímků 1 : 2000 až 1 : 500 využívat letounu AN-2 a vhodných typů vrtulníků (Mi-2,
Mi-8). A dále je nezbytné doplnit technickou základnu
letadlových nosičů vhodným typem letadlové laboratoře, jejíž dostup je alespoň 7000 m, vytrvalost letu
přes 5 hodin, umožňující plnění úkolů časově náročných na velkých plochách.
Doplnění technické základny letadlových nosičů je
jedním z hlavních úkolů v této oblasti v období 8. 5LP,
jak vyplynulo z usnesení vlády ČSSR č. 88 ze dne 5. 4.
1984 o využití dálkového průzkumu Země pro národohospodářské účely.

[1] Technická dokumentace LET, n. p., Kunovice.
str. 580-583,
str. 912-913.
[3] Nachrichten aus dem Karten und Vermessungswessen - Nr. 63; Frankfurt a M. 1973.
[4] PRAŽÁK, J.: Zpráva o zkouškách letecké měřické
komory LMK.[Výzkumná zpráva.] VÚGTK, Zdlby,
[2] Letectví a kosmonautika č. 15/1979,
č. 4/1983, str. 140-143, č. 23/1983,

1984.
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Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie
FSv ČVT U v Praze

V letech 1884 až 1885 vyrobil mechanický závod bratří
Fričů v Praze malou sérii důlního teodolitu nazvaného
Duplex, u nějž byl poprvé použit skleněný limbový
kruh; tato priorita je uváděna nejen naší, ale i zahraniční odbornou literaturou, např. [I], [2].
Tato výrazná konstrukční změna nebyla náhodná
nebo samoúčelná. V tehdejší době rozvoje techniky
a stoupajících nároků na měřické práce se objevila
celá řada nových přístrojů, např. v r. 1865 Sanguetův
dotykový tachymetr, Tichého logaritmický dálkoměr
1880, roku 1900 Hammer-Fennelův diagramový autoredukční tachymetr nebo 1901 Zeissův stereokomparátor, konstruovaný Pulfrichem.
Jan Frič (1863-1897) chtěl v teodolitu pro důlní
měření, jehož podmínky považoval za nejnáročnější,
spojit vlastnosti běžného nivelačního přístroje, teodolitu jako přístroje pro astronomická pozorování na
povrchu a práce s mírně skloněnými záměrami a teodolitu s excentrickým dalekohledem pro měření v silně
úklonných důlních dílech [3]. Pro svou konstrukci
stanovil celkem 17 podmínek, z nichž některé jsou dnes
samozřejmostí, např. skládací stativ, možnost postavení na trámci nebo konzoli, lehké a pružné upevnění,
možnost nadirové i zenitové centrace, prokladný dalekohled, osvětlení zorného pole, zajištění úplné rekti.
fikace. Dále to byl požadavek ochrany kruhů zakrytím
a snížení rozměrů přístroje na polovinu tehdy běžné
velikosti. (Duplex měl výšku včetně sázecí libely
28 cm, šířku 21 cm; Zeiss Theo 020B má výšku s nosníkem 34 cm, šířku 19,5 cm.) Dále bylo požadováno
repetiční uspořádání os s jemnými ustanovkami na
obou osách. Pro snadné cílení ve svislé rovině byly
voleny dva dalekohledy (odtud jméno přístroje)
proměnné délky. Osa dalekohledu pro strmé záměry
procházela dutou klopnou osou překladného centrického dalekohledu, který nesl reversní nivelační libelu, a byla v objektivové části (na protilehlé straně
svislého kovového kruhu s verniery) pravoúhle zalomena. (Zobrazení přístroje viz [3], nebo [I]; stručnější
popis též [4].)
Zvláštní péče byla věnována vodorovnému kruhu,
protože podle [3]: "Snadnost a jistota úhlového čtení
představuje u každého teodolitu jednu z hlavních
podmínek. Zejména provedení dělení je to, co činí
přístroj použitelným nebo bezcenným. ... Kdo měl
jednou příležitost pozorovat jasnost mikrometrické
stupnice vyryté na prosvíceném skle a také zkusil
spolehlivě číst při mihotavém plaménku důlní lampy
vernierem zlomky minut, snadno pochopí, proč jsme
pro vodorovný kruh jako materiál volili právě sklo."
Kruh o průměru 130 mm byl vyroben z 8 mm silného zrcadlového skla. U okraje horní plochy byl dělen diamantovým rydlem po 10• Potřebné číslování
každého dílku bylo provedeno pro ten účel speciálně

konstruovaným pantografem milánského typu s 25 X
zmenšením. (Zajímavým problémem bylo symetrické
umístění skupiny 2 nebo 3 číslic výšky 0,1 mm
a dílku, který se ryl až po očíslování.) Rytina na skle
kruhu byla vyplněn grafitovým práškem. Četlo se
dvěma mikroskopy o 24 X zvětšení s optickou osou
zalomenou zrcadlovým hranolem. Zcela krytý kruh
byl zespodu prosvětlován kovovými zrcátky okénky
z matného skla. Délka skutečného obrazu jednostupňového dílku byla zhruba 4mm, což umožňovalo jemné
čtení dvouřadovou mřížkou mikroskopu se 60 dílky,
z nichž každý desátý byl číslován. Přímo se tedy četly
minuty, odhadem 30".
I když byl Duplex představen odborné veřejnosti
v tisku i na schůzi Důlní a geologické společnosti v r.
1884 v Budapešti, obchodně se zřejmě přes nespornou
pokrokovost a promyšlenost konstrukce neprosadil.
Vyrobeno bylo jen 10-15 kusů [1]. Stejně neúspěšný
zůstal i pokus o uplatnění skleněného vodorovného
kruhu opět v důlním teodolitu firmou Gebriider
Fromme ve Vídni roku 1889. Kruh měl průměr 150
mm, výšku 7 mm, dělení na horní ploše, osvětlení
zespodu, čtení mikros kopem na I' [5].
V roce 1904 použil Pulfrich skleněného kruhu v kovovém osazení v prvním fototeodolitu firmy Zeiss.
Zdůrazňoval výhody vyšší kvality rytí a větší odolnosti
proti atmosférickým vlivům. Definitivně se skleněné
kruhy prosadily až teodolitem Zeiss Th I, vyvíjeném
od roku 1919 a vyráběném od r. 1922 v Jeně [6]. Koncepci a čtení, tedy i kruhy, navrhl H. Wild, optiku
Konig, konstrukci os Meyer. Tento přístroj se stal
prvním seriově vyráběným a široce užívaným typem
dnes prakticky bez výjimky používaných tzv. optických teodolitů.

[1] MICHALCAK, S.: Československé geodetické pnstroje, GaKO 7/49, 1961, č. 11, str. 213-217.
[2] DEUMLICH,
F.: Instrumentenkunde
der Ver·
messungstechnik, 6. vydání, VEB Verlag mr Bauwesen, Berlin 1974, str. 15.
[3] FRIČ, J. a J.: Der neue Grubentheodolit "Duplex",
Zeitschrift mr Instrumentenkunde,
6, 1886, č. 7,
str. 221-232, dokončení č. 9, str. 305-308.
[4] FRIČ, J. a J.: Nový hornický teodolit Duplex, Zprávy Spolku architektů a inženýrů, 20, 1885/6, č. 2,
str. 43-48.
[5] LÓSCHNER, H.: Zur Geschichte der Teilkreise aus
Glas, ZfI, 60, 1940, č. 9, str. 281-283.
[6] DEUMLICH, F.: Zur Entwicklung der optischen
Theodolite, Vermessungstechnik, 6, 1958, č. 3, str.
55-61.
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VYSKOČIL, P.: Results 01 Recent Crustal Movements
Studies. (Výsledky studií recentních pohybů zemské
kůry.) Praha, Academia 1984. Edice Rozpravy ČSAV,
řada matematických a přírodních věd, 94, č. 8, 104
stran, 33 obr., 1 tab., 2 map. příI., čet. lit. Náklad
800 výtisků, cena 30 Kčs.

Monografie se zabývá aktuální problematikou studia recentních pohybů zemského povrchu, jehož výsledky
mají velkou důležitost pro geodézii a další vědy o Zemi.
Úkolem studia recentních pohybů je výzkum dynamických vlastností zemského těle~a v globálním, regionálním i podrobném měřítku. Uspěšné vyřešení tohoto
úkolu vyžaduje spolupráci odborníků z celé řady vědních oborů v mezinárodním měřítku. Významnou roli
v komplexním výzkumu recentních pohybů zemského
povrchu mají výsledky opakovaných geodetických
měření, které představují nezávislé údaje o dynamice
zemského povrchu.
Mezinárodní spolupráce se uskutečňuje v rámci Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální (IUGG), Komise
akademií věd socialistických států pro globální geofyzikální výzkum KAPG a řady mezinárodních projektů.
Výzkum recentních pohybů geodetickými metodami se
soustřeďuje v Mezinárodní geodetické asociaci (IAG)
v rámci Komise pro recentní pohyby zemské kůry
(CRCM). Jednou ze složek této komise je Mezinárodní
centrum pro recentní pohyby zemské kůry (ICRCM),
které již ladu let pracuje pod vedením autora monografie ve VUGTK Zdiby.
Autor zahrnul do publikace výsledky své více než
dvacetileté práce. Monografie, i když nevelká co do rozsahu, podává problematiku studia recentních pohybů
v celé síři. Její těžiště spočívá v interpretaci výsledků
studia recentních pohybů na území Českého masivu,
získaných do roku 1980. Obsah práce je rozdělen do 7
kaRitol.
Úvodní kapitola je věnována formulaci úlohy a přehledu mezinýrodní spolupráce. Je uvedeno egionální
rozdělení zemského povrchu (podle CRCM) na oblast
Západní Evropy, Skandinávie, Východní Evropy, Severní Ameriky. Střední a Jižní Ameriky, Západního
Pacifiku, Jižní Asie a Afriky.
Kapitola 2 je věnována rozboru výsledků opakovaných geodetických měření a jejich využití ke studiu
recentních pohybů zemského povrchu a zemské kůry.
Autor klade důraz na rozlišení studia pohybu kůry
od pohybů zemského povrchu. Jsou zavedeny polohové
změny U, V, W, popisuje se postup jejich výpočtu a jejich analýza z hlediska nevyhnutelných
měřických
chyb. Podrobněji jsou popisovány metody transformace
geodetických údajů na pole deformace a určení gradientů vertikálních pohybů.
V další části publikace se studují možné vzájemné
vztahy mezi pohyby na povrchu a některými dalšími
údaji o vlastnostech zemské kůry, např. anomálními
hmotami určenými gravimetricky, hlubinnými zlomy,
tepelným tokem a seizmicitou. Stručně je uveden též
význam náklonoměrných a tenzometrických pozorování.
Těžiště práce spočívá v diskusi výsledků výzkumu
recentních_ pohybů zemského povrchu a zemské kůry
v oblasti Ceského masívu a jeho jihovýchodní hranice.
V příloze jsou uvedeny mapa vodorovných gradientů
svislého pohybu ez a mapa svislých gradientů svislého
pohybu gradW. Přehledně jsou ukázány hl~vní tendence
vodorovných pohybů na styku Karpat a Ceského masívu. Výsledky jsou studovány s ohledem na rozdělení
anomálních hodnot, tepelný tok
a stavbu zemské
kůry. Je zjištěna kladná závislost mezi pohyby a rozložením anomálních hmot. Rovněž je potvrzena závislost
mezi pohyby zemského povrchu a hloubkou Moho-diskontinuity. Yýsledkem analýzy je vyčlenění aktivnějších oblastí Ceského masívu, zejména oblastí Krušných
hor, Železných hor a také styku Karpat a Českým ma·
sivem.

V 5. kapitole jsou studovány vlastnosti recentních
pohybů na geodynamických polygonech. Jsou uvedeny
výsledky získané na geodynamických polygonech Lišov,
Lipník nad Bečvou a Uherské Hradiště. Transformace
změn měřených délek na pole deformace ukazuje hlavní
směry stlačení (jz - sv) a rozšíření (sz - jv). Kromě
pohybů exogenního a tektonického původu se věnuje
pozornost pohybům technogenního charakteru. Jako
příklad jsou uvedeny výsledky studia pohybů při povrchové i podzemní těžbě uhlí. Dále jsou uvedeny výsledky výzkumú pohybů zemského povrchu, vyvolaných změnami tlaku zemního plynu pod povrchem.
Autor se v této kapitole zabývá rovněž vzájemnými
vztahy mezi pohyby technogenního a tektonického
původu, neboť většina uhelných pánví se nalézá v oblastech zvýšené tektonické činnosti.
V další části práce jsou shrnuty výsledky výzkumu
hlavních tendencí recentních pohybů zemského povrchu. V přehledné mapce jsou vyčleněny aktivnější
oblasti a vyznačeny základní vlastnosti zemské kůry
Českého masivu. Je zdůrazněna značná členitost pohybů
a jejich vazba na tektoniku a stavbu zemské kůry.
Uvedené výsledky svědčí o tom, že pohyby určené geodetickými metodami jsou vyvolávány dynamickými
procesy pod zemským povrchem.
V závěrečné části je uvedena zpřesněná mapka svislých recentních pohybů v oblasti střední Evropy, sestrojená na základě údajů uložených v ICRCM. Je doplněna hlavními směry složek stlačení určených jednak
geodetickými metodami, jednak rozborem mechanismu
ohniska zemětřesení. Je ukázáno na dobrý souhlas recentních pohybů zemského povrchu s hlavními rysy
tektoniky střední Evropy.
Užitečná publikace upoutá pozornost specialistů nejen z řad geodetů, ale i dalších zainteresovaných oborů.
Uvedené výsledky studia recentních pohybů mohou být
využity vědeckými pracovníky i v praxi. Pro další
studium je uveden obsáhlý seznam odborných publikací.
Ing. Karel Diviš, OSe.,
Geodetický a kartografický podnik, n. p., v Praze

SUBBOTIN, 1. Je. - MAZNICKIJ, A. S.: Spravočnik
po inženerno-geodežičeskim izyskanijam dlja linejnogo
stroitefstva. (Příručka inženýrsko-geodetických průzkumů pro liniové stavby.) 2. přepracované a doplněné
vydání. Kyjev, Budivefnik 1984. 152 s., 39 obr., 74 tab.,
lit. 35. Cena I r. 10 k.
(048)528.48

:625=82

Kyjevské nakladatelství BudiveTnik vydalo druhé přepracované a doplněné vydání speciální příručky pro
inženýrskogeodetické práce při průzkumech a trasování
liniových staveb. Příručku doporučuje katedra geodézie
Kyjevského silničního institutu. V 2. vydání byly ve
srovnání s 1. vydáním z r. 1978 doplněny práce při trasování v obtížných terénních podmínkách a nové technické'předpisy a normy SSSR pro tyto stavby. Příručka
je zpracována v následujících kapitolách:
1. Všeobecné
znalosti
potřebné
pro inženýrskogeodetické
průzkumy
(Topografické mapy, přesnost
určení parametrů trasy z topografické mapy, letecké
mapování, geodetické sítě a polohové a výškové podklady pro mapování).
2. Základní
geodetické
přístroje
a postupy
(Teodolity, nivelační přístroje, dálkoměry, měřické pomůcky).
3. Inženýrskogeodetický
průzkum
(Všeobecné zásady, etapy průzkumu, trasování v kanceláři a v terénu, topografickogeodetické práce, průzkum
při přechodech přes vodní toky, vyznačení a předání
trasy, organizace průzkumů.)
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4. Průzkum
pro železniční
stavby
(Podmínky projektování, vytyčovací práce při trasování, mapování územního pruhu podél trasy).
5. Průzkum
pro silniční
stavby
(Volba trasy v terénu, trasování v různých terénních
typech, vytyčení a nivelace trasy).
6. Průzkum
pro elektrická
a sdělovací
vedení
(Zvláštnosti při volbě směru trasy, průzkum pro projekt,
předpisy pro projektování).
7. Průzkum
pro dálková
potrubí
(Zvláštnosti při volbě směru trasy, průzkum pro projekt,
předpisy pro projektování).
8. Inženýrskogeodetická
dokumentace
při provádění
průzkumů
(Sestavení technické zprávy, vyhodnocení, sestavení
a úprava dokumentace, předpisy pro výkresy, doporučená měřítka výkresů, ukázky podélných profilů).
9. Kontrola
a převzetí
prací
Přílohy: Normativní ustanovení pro železnice, silnice
a podzemní vedení.
Příručka je sice zpracována s ohledem na stav geodetických bodových polí a map v SSSR, ale některé části
mohou přispět i našim specialistům k zvýšení úrovně
prací, např. práce pro dálková potrubí, podklady pro
přechody vodních toků, postupy kontroly a přejímky
výsledků a elaborátu. K termínu "průzkum" je vhodné
připomenout, že je šíře pojat než náš termín "tvorba
geodetických podkladů pro projektování staveb", tj.
geodetické sítě a mapové podklady, neboť zahrnuje
i.trasování.
Ing. lYiiroslav Herda, CSc.,
VÚGTK

BOLGOV, 1. F.: Geodezičeskije raboty pri stroitefstve
i ispytanii krupnych sooruženij. (Geodetické práce při
výstavbě a sledování velkých objektů.) Moskva, Nedra
1984. 144 s., 53 obr., 34 tab., lit. 24. Cena 50 k.

V nakladatelství Nedra v Moskvě vyšla další speciálně zamčřená publikace, obsahující některé vybrané
problémy z oblasti vytyčování a měření posunľt staveb.
Publikace je zpracována ve třech částech:
1. Geodetické
sítě velkých
objektľt
a jejich
stabilizace
(Triangulační sítě velkých staveb, vytyč ovací sítě,
výškové sítě v současné výstavbě, geodetické značky
na velkých objektech, výpočet stability geodeti?kých
značek, nové typy značek, sledování jejich stabrhty).
2. Geodetické
práce během výstavby
Geodetické práce při projektování, výpočet přesnosti
vytyčení, vytyčování os a výšek do vyšších podlaží
budov, kontrola při stavbě budov z velkých dílců, automatizace inženýrskogeodetických prací ve výstavbě).
3. Geodetické
měření deformací
(Měření vodorovných a svislých posunů objektů a terénu, použitím distanční metody).
Pozoruhodné jsou zejména části, týkající se síth
velkých staveb, kde jsou parametry sítí všech velkýcepřehrad SSSR, dále výsledky sledování stability geodch
tických značek a stabiIizací. Specialistľtm na našich
stavbách lze doporučit zejména uvedené stati této publikace.
Ing. Miroslav Herda"c Se.,
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Dvadsiato druhé stretnutio športovcov a priaznivcov
stolného tenisu z Jezortov _Slovenského úradu geodézie
a kartografie (SUGK) a Coského úřadu geodetického
a kartografického sa konalo v dúoch 21.-23. februára
1985 v Žiline, v roku, kedy si_celá naša verejnosť pripomína 40. výročie oslobodenia Ceskoslovenska Sovietskou
armádou.
_ UsporiadateTom tohto turnaja bola Geodézia, n. p.,
Zilina. Pre organizačný výbor turn~ja, na čele s riaditeTom podniku Ing. Rudolfom Sandrikom,
bolo
usporiadanie turnaj a významnou poctou, súčasne však
aj závazkom čestne obstať ako po stránke organizačnej,
tak v športových zápoleniach.
Celá súťaž prebiehala v stolnotenisovej herni a tclocvični Telovýchovnej jednoty (TJ) Stavbár na 12 stoloch. Príchod a ubytovanio výprav jednotlivých rezortných organizácií prebehlo 20. februára 1985 a hned
večer sa zišli zástupcovia výprav k prezentácii účastníkov a k vylosovaniu súťaží družstiov mužov a žien
a dvojhier mužova žien.
Slávnostné otvorenie turnaj a (obr. 1) sa konalo nasledujúci doú v telocvični TJ Stavbár, kde po nastúpení
družstiev všetkých účastní!,:ov srdečne privít~l riaditeT
turnaj a a Geodézie, n. p., Zilina Ing. Rudolf Sandrik.
Zdóraznil význam strotnutí pro dalšie utuženie priateTstva geodetov a kartografov a zvýšenie ich zdatnosti,
čo bolo ústredným heslom celého turnaja a poprial im
veTa športových úspechov v bojoch za zelenými stolmi.
Súčasne riaditeT Geodézie, n. p., Pardubice, Ing. Jan
Bum b a prevzal štafetu usporiadateTa XXIII. ročníka
stolnotenisového turnaj a v roku 1986 s vrelým a srdečným pozvaním goodetov a kartografov - stolných tenistov do Východočeského kraja.

Slávnostný sTub v mene III hráč ov (73 mužov, 38
žien - 16 družstiev mužov, 14 družstiev žien) zo 17 organizácií oboch rozostov predniesol Ing. Zoltán N agy
(Geodézia, n. p., Zilina). Nasledovali veTmi hodnotné
športové zápolenia, nad regulárnosťou ktorých bdela
trojica rozhodcov na čele s Robertom Přibylom,
rozhodcom I. triedy (obr. 2), vdaka ktorému celý turnaj prebehol na vysokoj organizačnej a športovej
úrovni.
Úvodnou súťažou turnaja bola súťaž družst.iev mužov
a družstiev žien. Po nich nasledovala súťaž jednotlivcov
v dvojhre a v zmiošanej štvorhre, ktoré boli ukončené
finálovými zápasmi 22. a 23. februára.
Tradične, po skončení takmer trojdúových športových zápolení, sa účastníci stretávajú pri slávnostnom
vyhlásení výslodkov turnaj a, ocenení víťazov a pri spoločenskom posedení. Bolo tomu tak aj teraz. V sobotu
23. februára o 16,00 h. bolo v priestoroch žilinskcj reštaurácie Junior vykonané oficiálne skončenie turnaja s vyhlásením a ocenením víťazov za účasti športovcov
(obr. 3), hostí a organizátorov turnaja.
_
K účastníkom v úvode prehovoril Ing. Rudolf Sandrik, riaditeT usporiadateIskej organizácie a Ing. Ondrej
Michalko,
predseda
SUGK, ktorí poukázali na významnosť konania takýchto podujatí a podakovali
všetkým účastníkom za vzorné reprezentovanie svojich
organizácií, čím prispeli k vysokej športovej úrovni
celého priebehu turnaja. Hned nato nasledov2J samotný
akt vyhlásenia výsledkov, odovzdávania putovných
pohárov, vecných cien, diplomov a vlajok. S ocenením
sa nezabudlo ani na "skalných" stolných tenistov, ktorí
sa zúčastnili všetkých doterajších ročníkov turnaja.
Jiří Smolík z Geodézie, n. p., Liberoc, Jozef Szabó
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Družstvá
mužov
I. Geodetický a kartografický
2. Geodézie, n. p., Praha
3. Geodézia, n. p., Bratislava

podnik Praha, n. p.

Družstvá
žien
I. Geodézia, n. p., Žilina
2. Geodézia, n. p., Prešov
3. Geodézie, n. p., Plzeň
Dvojhra
mužov
I. Milan Hromádka, Geodézie, n. p., České BudějovicE)
2. Ing. Otakar Kuře, Geodézie, n. p., Pardubice
3. Ing. Miroslav Eismann, Geodézie, n. p., Praha

Obr. 2 Hlavný rozhodca informuje predsed'u
SÚGK
a riadl:tela turnaja o priebehu zápasov

Dvojhra
žien
I. Emília Máliková, Geodézia, n. p., Žilina
2. Ing. Květa Nováková, Geodézie, n. p., Praha
3. Margita Gizická, Geodézia, n. p., Prešov

z Geodézie, n. p., Bratislava, Ing. František S obota
z Geodézie, n. p., Brno, Ing. Miloš Gotthart
a Ján
Kopačka
z Geodézie, n. p., Plzeň ako prejav pozornosti a ocene~ia svojej športovej aktivity dostali knižné
publikáeie o Ziline.
Hosťom turnaja bol aj dr. Jeno Nagy, zástupca družobného Budapeštianského geodetického a mapovacieho
podniku (BGTV). Vedenie BGTV Budapešť ocenilo
najúspešnejšieho muža a nejúspešnejšiu ženu XXII.
ročníka stolnotenisového turnaja, a to víťaza dvojhry
mužov Milana Hromádku
z Geodézie, n. p., České
Budějovice a víťazku
dvojhry
žien Emíliu Málikovú
z Geodézie, n. p., Žilina a prostredníctvom
dr. J. Nagya odovzdalo vecné odmeny. Súčasne ako prejav ocenenia zásluh pri rozvíjaní a podporovaní športových stykov modzi oboma družobnými organizáciami
udelil dr. Nagy, v mene vedenia BGTV, čestné
plakety
riaditeIovi podniku Ing. Rudolfovi Šandrikov i a ekonomickému námestníkovi
Ing. Jánovi
Škodovi,
čím sa menovaní stali čestnými členmi
športovej organizácie BGTV Budapešť.
Záver, prebiehajúci v pohode pri hudbe s tancom
a vtipnej tombole tiež demonštroval dobrú fyzickú
kondíciu geodetov a kartografov, ktorí celý večer strávili v družnej a priateIskej atmosfére.
Organizátori XXII. ročníka celoštátneho turnaj a sa
postarali všestranne o vysokú športovú, politickú a spoločenskú úroveň podujatia, ktoré znamenalo ďalšie
utuženia priateIstva a spolupráce geodetov a kartografov, ale aj ďalšie nezabudnuteIné športové a kultúrne
zážitky. Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim oboch
rezortov, protože svojou húževnatosťou, disciplinovanosťou a vaIou zvíťaziť dóstojne reprezentovali vysielajúce organizácio a súčasne potvrdili vysoké morálno-politické vlastnosti.

Štvorhra
mužov
I. Ing. Miroslav Eismann - Karel Hájek, Geodézie,
n. p., Praha
2. Josef Masáček - Milan Hromádka, Geodézie, n. p.,
České Budějovice
3. Miroslav Vacek Jaroslav Houška, Geodetický
a kartografický podnik Praha, n. p.
Štvorhra
žien
I. Emília Málikov~ Ing. Katarína
Tomášková,
Geodézia, n. p., Zilina
2. Ing. Růžena Skálová - Věra Průchová, Geodézie,
n. p., Plzeň
3. Květoslava Rychlá - Milada Sýkorová, Geodézie,
n. p., Opava
Zmiešaná
štvorhra
I. Ing. Miroslav Eismann Ing. Květa Nováková,
Geodizie, n. p., Praha
2. Petr SimE)k- Květoslava Rychlá, Geodézie, n. p.,
Opava
3. Ing. František Smižanský - Ing. Jana Spillerová,
Geodézia, n. p., Bratislava
Súťaž o najlepší
kolektív
I. Geodézie, n. p., ~raha
2. Geodézia, n. p., ~ilina
3. Geodézie, n. p., Ceské Budějovice
Ing. Mária Brodňanová,
Geodézia, n. p., Žilina

Pro další GaKO připravujeme:
MIKLošIK, T.: Hromadění chyb při doplňování změn
polohopisu map univerzální fotogrammetrickou
metodou

T.: Porovnanie niekofkých typ ov optimálnych plánov polohovej siete
SEMOTANOVA, E.: Problémové a metodické aspekty
dějin geodézie v CSSR

PEcAR,
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ŠLOSAH, D.: .Jazvčník. Praha, Horizont ~ naklada·
telství socialistické akademie ČSSR, 1985. 1. vydání,
20000 výtiskú. 136 stran, ilustrace Jan Steklík, cena
16,- Kčs.

Útlá publikace se 61. kapitolou, z niehž závorečná ob.
jasiíuje miz.'v knihy -- Jazyčník. Čto se jako pestrý
lnagazíll. jen s tím rozdílem, že podiivá vysvětloní
o význatllU a púvodu slov, upřesúuje jejich skloúování
a vysvětluje rozdíly podobných slov. Kniha nutí čte·
nM'e k zamyšlení nad slovy, která běžně užíváme a někdy
no zcela správně.
Z této knihy je ukázka, která se týká našeho oboru:
,,1Uěřieký nebo měřičský 1"
Dvě rozdílná znění pr'ídavnóho jména, mezi nilUlz
laik nevidí rozdíl a pr'ikláněl by so jisto k názoru, že
vhodnější jo podoba druhá, protože jo vytvořena pravidelnějším zpúsobem. A pr'ece jde dnes o dvě různá ad·
jektiva. z nichž každé má své existenoní oprávnění:
měí·iek;;· je odborný termín s významem "týkající se
zeměměi'ictví (měřická lať, měúcké pomúcky), kdežto
m•...
ř·ičsk.\·jo novější pNdavné jméno vyjadřující vztah

k substantivu měřič, to však označuje nejen geometra,
ale například i sportovního komisaře měřícího čas (časoměr'iče) a vůbec každého, kdo se zabývá měřením. Jak
k této výrazové komplikaci došlo? Vděčíme za ni skutečnosti, že termín měřický je v češtině velmi starý,
doložený už 1l Komenského, tenkrát ovšem ještě v podobě měúčsk;;-. Ale během doby tu došlo k zjednodušení
skupiny souhlásek -čs- v -co (stejně jako napNklad
u adjektiva němečský či dědičský), takže Dobrovský
ve svém slovníku už zapsal podobu měřický a také
podstatné jméno měřictví. A protože Dobrovský představoval rozhodující autoritu pro pozdější obrozence,
byly uzákoněny právě tyto podoby. Ale slovotvorný
mechanismus jazyka fungoval dál, a protože existují
dvojice hráč-hráčský,
řidič.řidičský,
bylo ke slovu
měřič nově vytvořeno přídavné jméno měřii:·ský. Ale je
jasné, že vyjadřujo něco jiného, odlišného od významu
odborného termínu měřický. Odtud tedy naše dvě
odlišná adjoktiva: první jako odborný termín (k nomuž
patří i podstatné jméno měřictví a složenina země·
měí'ictví) a druhé jako notorminologizované vztahové
přídavné jméno k substantivu měřič. A tak odpověď
na otázku v nadpise je: měřický i měhčsk'<', každé
slovo ovšem v jiném významu.

Ve spolupráci
vybrala

s radou mladých odborníků

GKP Praha

Soutěž GEOFOTO'79
Autor: Ing. K. Povolný, Geodézie, n. p., Liberec
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Snímek jsme převzali ze sovětského tisku. Názorně ukazuje, do jakých situací se mohou dostat sovětští geodeti na
stavbách poblíž železniční cesty Bajkalsko-amurské
magistrály

Geodezija i kartografija,

ě. 12/84

Zvyšovat efektivnost
vědeckovýzkumných
prací, s.
1-5.
Pětiletku - včas, s. 5-6.
Jurkina, M. I.: Upřesnění vzorců teorie tvaru Země
pro evidenci příIivových vlivů, s. 8-11.
Ohochlov, G. P.: U rozdělení tolerancí na chyby argumentů při zadané toleranci na chyby funkcí, s. 11-13.
Ohaimov, Z. S.: K článku M. L. Marguleva, s. 13-16.
Golenduchin, M. A.: O přesnosti úhlových a délkových
měření při budování vytyč ovací sítě, s. 16-17.
Kočetov, F. G. - Suchov, G. I. - Razumovskaja. T. P.:
Laserové geodetické přístroje na základě vláknové
optiky, s. 18-21.
Movsesjan, R. A. - Taplašbili, I. A. Vardanjan,
V. N.: O možnosti vyrovnání hladin kapaliny v mě·
řícím systému hydrostatické
nivelace, s. 21-25.
Borisov, E. A.: K výběru teadolitů pro určení připojovacích prvků, s. 25.
Vasmut, A. S. - Dubrovec, I. A.: Dekorativně užité
umění a kartografie, s. 26-27.
Suvorov, A. K.: Topologie a transformace kartografic.
kých zobrazení, s. 28-31.
Levickij, I. Ju. - Červanev, 1. G.: Úvaha nad kartografií,
8.31-34.
Cvetkov, V. Ja.: Srovnatelné parametry malých počíta.
čů, 8. 34-36.
Sčupel, C. A.: Vyrovnání geodetického čtyřúhelníka přibližnou metodou, 8. 36-38.
Morozov, B. N.: Aktuální problémy mapování oceánů,
8.38-42.

Gusev, Je. B.: Zkušenosti z organizace večerního a dálkového studia mládeže, s. 42-43.
Kusov, V. S.: Kartograf a vydavatel Aleksej Afinogenovič Ilin, s. 43-45.
Žuchovickij, E. D.: Geodetické tabulky pro stavaře,
s.45-47.
Meziresortní setkání "Stav a perspektivy rozvoje geodetických přístrojů", s. 50-53.

PrzeglQd geodezyjny, č. 11/84
Derkacz, W.: Družicov>,navigačni systém -

GPS-NAVSTAR,

s.3-10.
Ilantcek, P.. - Beutler, G. - Fatg, W. - Chrzamowskt,
A. - Langley, R. B. - McLaughlžn, T. D. - WelZis, D. E.:

Vliv rozvoje dálkového průzkumu Země na měřeni na
zemském povrchu, s. 10-11.
Urbanski, T.: Určeni kursu lodě pro potřeby automatické
navigace, s. 12-16.
Sitek, Z.: Vytvářeni a registrace zobrazeni v dálkovém
průzkumu Země, s. 17-·13.
Kubtk. P.: Pokus o sestaveni systému blokové tachymetrie
s využiHm přístroje EOT-2000, s. 19-22.
Firlžcinski,
W. - Melnarowicz,
T.: Některé problémy pfi
při pravě terénu pro stavbu obytných domO, s. 23-25.
Sas-Uhrynewski,
A.: Základní magnetická slfst~tu,
s.
29-33.
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Ředitel
fického

Rudolf
Masnica,
vedoucí
kádrového
a personálního
útvaru
Geodctického
a kartografického
podniku :y Praze, n. p. (GKP) se narodil 20. 11. 1935 ve městě Cadca.
Po ukončení
středoškolského
studia v r. 1956 nastoupil
u tehdejšího
OÚG Zilina, kde pracoval
jako te.chnik
na různých {\SeejC!1práce. V roce 1963 přošel na USGK
v Praze, dr ws CUGK, kde pracoval
původně
v technickúm odboru il po r. 1970 v kádrovém
a personálním
odboru, kdo se akt,ivně podílel na výchovně
vzdělávací
činnosti a spolupráci resortu se školami a kádrové práci.
V roce 1980 bvl schválen
do funkce vedoucího
kádrovúho a personálního
útvaru
v dnešním
GKP v Praze.
S jemu vlastní vitalitou
aktivně pracuje i v řadě veřejných a politicJ,ých
funkcích,
je aktivistou
a členem
komise OV KSC Praha 7. Za příkladné plnění pracovních
úkolú,
politickou
a společenskou
angažovanost
byla
soudruhu
Masnicovi propújčena
rl17:ná resortní i spole.
čenská oconóní.
Blahopř'oj('me
k jeho významnému
životnímu
jubileu
a do dalších let př'cjomc pevné zdraví, pracovní i osobní
úspóchy.

Výzkumného
ústavu
p:eodetiekého,
a kartografiekého
vo Zdibech vypisuje

na místa externí vědecké
11-50-9 goodézio. Témata
rněřena na:

aspirantury
discrtačních

topogra-

vo vědním oboru
prací budou za-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Matematické
zpracování
geodetických
měř·oni.
Automatizaci
mapování.
Fotop:rammetrii.
Kartógrafické
využití dálkovóho
prúzkumu
Země.
Geodetickou
astronomii.
Geodynamiku.
7. Inženýrskou
geoclóz ii.

Podmínky
a požadav-!,y
jsou stanoveny
vyhláškou
č. 53/1977
Sb. Vyhláška CSAV o výchově nových vědeckých pracovníků
a studijních
pobytech.
Požaduje
se
5 let odborné praxe.
Termín pro podání př'ihlášek je :31. 12. I H85. Formuláře př'ihlášky a clali:íí informace posl):ytne Oborové středisko pro vzdóláyání
pracujících
Vl~GTK Zcliby, Rudé
armády
98, PSC 250 66 (Inp:. J. Cipera a tajemnice
i:íkolícího pracoviště
RNDr .. J .. Jeř·ábková, tel. 896 131-9
Praha).
Ředitel VÚGTK:
Ing. Jaroslav
Kouba, CSc., v. r.

Signalizace
podrobného
bodu polohového
pole před leteckým snímkováním
při vyhotovování
základní mapy velkého
mt!řítka !otogrammetrickou
metodou
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Soutěž GEOFOTO '79
Autor: Ing. Jiří Pecháček,
Geodézie, n. p., Opava
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V.: Určeni váhy měl"mf při vyrovnáni kombinovaných siU, s. 19-21.
Banov, B.: Registrace měřlckfch dat při ortogonálni a polárni metodě s cnem automatizovat zpracováni a uloženi, s. 21-24.
Nguen Van Lang:Analýza stability výchozích bodfi při výzkumu sesuvli, s. 25-28.
Kacarskl, I.:Prostorová afinní transformace ve fotogrammetrie, s. 28--31.
K'osev, A.: Radar a jeho využitf v dálkovém výzkumu Země, s. 31-34.
Kmetko, I. 1. - Pandul, 1. S. - Lžtžnskij, V. O.: Vliv elektromagnetického pole dálkových rozvodťl. elektrického
proudu na výsledky geometrické nivelace, s. 35-36.
Djankov, lb.: Geodetické práce při rekultivaci poškozených pozemkfi a při zvyšovánf kvality málo 'Úrodných
pfld, s. 37-39.
VIčlnov,

Przegll~d geodezyjny, i!. 12/84
Vystoupenf vIcepresidenta Romana Malinowskigo u přUežitosti 40. výročf rolnické reformy, s. 1-2.
Zieba, St.: Od zemědělské reformy k dnešnfmu zemědělstvf, s. 2-4.
Trautsolt, St.: Zemědělská reforma a správa pťl.dy,s. 5-8.
Ney, B.: Oslava V prostředí polských geodetťl. - předáni
titulu dolrtor technických věd Hornicko-hutnické Akademie (AGH) v Krakově profesoru Zygmuntowi Kowalczykovi, s. 8-9.
Chrzanowskt, A. - Langley, R. B. - Welis, D. E. - MeLaughlžn, 1. D.: Odhad relativnfho pťl.sobeni globálnlho

systému určeni souřadnic na geodézii, s. 10-12.
Z.: Studie číselné klasifikace obrazťl. v dálkovém
prťl.zkumu Země, s. 13-15.
Lžpert, C.: Tvorba vodohospodářských
map, měřeni a
zpracováni geodézie v Norsku, s. 16-20.
Buehole, I.: Vzpomínky gl~odeta, Cást 1, s. 21-23.
Kželbasiewiez.
W.: Programové zabezpečenf výpočtl1 výsledkťl. měřenf posunů v dl11ních oblastech s využitím
počítače ODRA 1305 pracujfcího v operačnfm systému
GEORGE3, s. 28-29.
Sitek,

Geodezija, kartografija

i zemeustrojstvo,

i!. 1/85

Sto let od přijeU Greenwichského nulového
poledníku, s. 3-6.
Atanasov, St. DžmW'ov, D. AI. Netav, N.: VyužiU
topografických
pláníl obydlených oblasU pro tvorbu
polohopIsných plánťl., s. 7-9.
Najdenov,
Chr.: Trigonometrická
nivelace s přesností
geometrické nivelace, s. 10-12.
Delieva, A.: K otázce protieroznfch opatřeni, s. 13-15.
Kovačevskž, M.: Získání přesných projekčnich souřadnic,
jako podmínka pro zajištění jednotnosti mezi stávajicf
situací a projektem při trasovánf na základě zadaných
souřadnic, s. 16-19.
1aktmov, V.: Geodetické práce pro stavbu mezinárodnlho
letiště v Bagdadu, s. 19-23.
Ivanov, V. Iskrenov,
I.: K otázce zkrácení termínfi
geodetického plánováni a plánováni výstavby města, s.
24-25.
Andreev, Kr.: Tvorba map v ranném středověku v Bulharsku - VII-XI stolfJtí, s. 26-30.
Kaparskt, Iv.: 51 zasedání stálého výboru FlG, s. 30-31.
Kaparskž, Iv.: Japonský geografický institut, s. 32-35.
Anderson,
S.: Přehled informačních
systéml1 o zemi
v skandinávských státech, s. 35-38.
Pe;čev, Sl.:

Geodezija, kartografija

i zemeustrojstvo,

i!. 2/85

Iv.: Teoretické a experimentální
výzkumy
Centrální laboratoře vyššf geodézie v oblasti stávajfcích
pohybfi zemské kfiry. s. 2-fl.
1ovev, I.: Geodetický výzkum státnf astronomicko-geodetické sítě BLR pro zjištěni horizontálnich pohybfi zemské kůry, s. 6-9.
Petrov, P.: Zvláštní geol.1etická síť pro výzkum Iokálnich
horizontálních postlTI11zemské kťl.ry, s. 10-12.
Bojadžžev, B.: Stav a rozvoj státní nivelační sítě BLR, s.
12-15.
Darakčžev, CV.: Vliv eliptičnosti a nerovnosti čepu pasažntku na pozorování určená k zajištěnf azImutu přímou metodou, s. 16-19.
Totomanov,

Geodezija, kartogl'afija

i zemeustrojstvo,

ě. 3/85

normálniho
gravitačního pole Země, s. 3-6.
Gergov, CIJ.: Řešení normálních rovnic při určováni souřadnic pozp.mních stanic prostřednictvím doplerovských
pozorovánf umělých družic Země, s. 7-8.
Džmžtrov, D. AI.: Vliv měřených diagonálnich směrťl. a
délek na lJřesnost polohových inženýrsko-geodetických
sití. s. 9-·12.
Najdenov, Chl'.: K otázce o stejném vlivu llhlových a délkových měření na přesnost polohy bodfi polygonových
pořadl1, s. 12--15.
Tomova, P. Bakalov, P.: Některé výsledky výzkumu
bočni refrakce, s. 15-18.
Genov, G.: Analytická
fototriangulace
na kosmických
snímcích, s. 19-21.
Andonov, G. - Kostadinov, K. -- V'lev, G.: Určeni rozměrťl. zelených ploch s pomocí poč1tače, s. 22-25.
V'lev, P.: K historii geodetických věd velká záhada, s.
26-30.
Peevskž, V.: Mezinárodní federace geodetd (FIG) v letech 1982-1984, s. 34--37.
Stojnov,

VI. --

B'lev, G.: O jedné aproximaci

Geodézia és kartográfia,

č. 1/85

Koronczay, M.: Výběr llzemi pro velké jednotky zemědělské výroby, s. 1-4.
Nagy, L. -- L'égsii, F.: Nová technologie digital1zace základních map a výpočet ploch, s. 4-9.
Lukd.cs, T.: Výsledky Institutu geodézle a kartografle
v oblasti výzkumu a technického rozvoje v létech 1981
až 1983, s. 10-15.
106, 1.: Právnický expert v geodézil a státní geodézle, s.
15-18.
Sziike, I.: Význam úsudku experta při urovnáni sporných
otázek o majetku a hranicích pozemkfi, s. 18-21.
Bag6, L.: N.ěteré otázky určeni hranic vlastnictvi, s.
21--24.
Huszár, B.: Využití map, zhotov(mých cestou automatizovaného modelovánf, při experimentálnfch pracích, s 25
-28.
Forgács, Z.: Přesnost, očekávaná od práce expertl1, s. 28
-32.
Le Kžm Son.: Polohopisná geodetická si! Vietnamu a jeJl
zdokonalení, s. 32--31\.
Blr6, G. - Stežnbaeh, A.: Využití laserového okuláru WILD
GLO-2v inženýrské geodé2:ii, s. 39-43.
Foldt, E.: Naše geografické názvy na mapách, s. 44-48.
Dipla-elektronický planimetr, s. 52-53.

Lukd.cs, B. -
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Ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech, okres Praha-východ,
vypisuje

na obsazení funkčních míst pro:
- Samostatný
ollborný
pracovník
specialista,
popř.
samostatný odborný pracovník
pro výzkum v oboru inženýrské fotogrammetrie
s těmito kvalifikačními předpoklady: vysokoškolské
vzdělání směru geodézie a kartografie, nejméně 12
let, popř. 8 let praxe v odvětví geodézie a kartografie v uvedeném oboru, znalost světových jazykú.
- Samostatný
odborný pracovník studijní inženýr
pro činnost vedoucího v Odvětvovém informačním
středisku s těmito kvalifikačními předpoklady: vyso-

koškolské vzdělání resp. vědecká kvalifikace VTEI
a v oboru geodézie a kartografie, nejméně 8 let praxe
v odvětví geodézie a kartografie, znalost světových
jazykú, automatizace zpracování informací.
Samostatný odborný pracovník specialista, popř. samostatný odborný pracovnik
pro výzkum v oboru elektroniky s těmito kvalifikačními předpoklady: vysokoškolské vzdělání směru
elektrotechnika, nejméně 12 let, popř'. 8 let praxo
v oboru, znalost světových jazykú.

Platové podmínky upravuje platový ř-ád pro pracovníky centrálně ř-ízených organizací výzkumné a vývojové základny. Možnost získání bytu.
Konkursní pr'ihlášky se stručný-m hvotopisem zaměřeným na politicko-odbornou činnost a se seznamem
svých publikací nebo prací na úseku vědeclwtechnickélw
rozvojo zašlete v termínu do 15 dnú po 'Ivci"ejnění konkursu na adresu:
Výzkumný ústav geodetický-, topografický a kartografický, kádrový útvar, 250 (jr, Zdiby, okr. Praha-východ.
Heditel VÚGTK:
Ing. Jaroslav Kouba, CSc., v. r

Soutěž GEOFOTO '85
Autor: Ing. Vladimír Kunc,
Geodézie, n. p., Pardubice
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Geodézie,

Soutěž GEOFOTO '85
Autor: losef Pomi;e,
n. p., České Budě;ovice

AlGEBRA
Kniho navazuje na druhý sešit souboru Matematika pro vysoké
školy technické. Prohlubuje a rozšiřuje jak teoretický aparát ze·
jména lineární algebry, tak i metody početní techniky. Obsahu·
je dostatečný počet řešených příkladů ilustrujících zaváděné
pojmy a metody výpočtu a dostatečný počet cvičení s uvedenými výsledky.
Posluchačům vysokých škol technických, absolventům těchto
škol a technikům, kteří se chtějí s touto problematikou se·
známit.

DESKRIPTIVNí GEOMETRIE I.
Zabývá se deskriptivními příbuznostmi a jejich využitím v konstrukci kuželoseček, probírá promítací metody, jednoduché geo·
metrické plochy a tělesa a věnuje se užití k6tovaného promítání
ve stavební praxi.
Posluchačům stavebních fakult, zejména oborů architektury a
pozemní stavitelství, stavebním inženýrům v projektových ústavech a pracovníkům v provozu.

Zde odstřihněte

a pošlete

na adresu

SNTL - Na kladatelství technické
Spálená 51, 113 02 Praha 1

literatury,

.... výt. Oemlová - Nagy: Algebra (MVST, sešit III)
..... v~t. Orábek a kol.: Oeskriptivni geometrie I

odbytové oddělení,

