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Realizace závěrů zasedání ÚV KSČ
o vědeckotechnickém rozvoji v resortu

ČúGK

Závěry plenárního zasedání 'ÚV KSČ ve dnech
14. a 15. května 1974 "k posílení úlohy vědeckotechnického
rozvoje při zvyšování efektivnosti
čs. národního hospodářství" byly konkretizovány
pro podmínky resortu Č'ÚGK.Od té doby uplynul
již téměř rok. Je proto možné zhodnotit, jakých
výsledků jsme dosáhli v tomto období realizováním pro celé naše odvětví tak významných závěrů.
1. První oblast realizace se týkála prověření
a zhodnocení všech existujících rezerv. Ředitelům podniků bylo uloženo zvýšit úroveň řídící
práce na všech úrovních na základě prověření
dosavadního
systému řízení, zvýšit produktivitu
práce a růst výroby. Podniky se soustředily na odhalování rezerv ve využívání pracovních sil - řídícího a správního aparátu i nevýrobních složek
- a na využívání přístrojů a zařízení, na dosažení
dvousměnného provozu fotogrammetrických
a polygrafických strojů a zařízení a efektivního využívání elektronických dálkoměrů s ohledem na jejich parametry.
Rozbor plnění plánu a hospodaření podniků resortu v roce 1974 ukázal, že úkoly 4. roku 5LP
byly vcelku úspěšně splněny. Růstu produktivity
práce bylo dosaženo převážně přínosem komplexní socialistické
racionalizace. Postupné zavádění
racionalizace
práce a mzdových soustav vedlo
k přehodnocení
řídícího a správního
aparátu
,i nevýrobních složek v podnicích; k výrazným
úsporám a zefektivnění práce těchto útvarů však
zatím nedošlo. ve všech organizacíCh našeho resortu byla realizována opatření k lepšímu využití
pracovní doby; trvalým úkolem i nadále zůstává
dosažení vyšších úspor vynakládání živé práce,
kritická analýza kvantity i kvality veškeré živé
práce v resortu, ať jde o složky výrobní či nevýrobní.
V průběhu roku 1974 a prvního čtvrtletí 1975
došlo k vyššímu využití strojů a zařízení oproti
předchozímu
roku; v některých
podnicích toto
zvýšení bylo velmi výrazné. Dosud však existují
v našem resortu rezervy v jejich využívání zejména v oboru fotogrammetrie a polygrafie. Nedostatky v kooperacích
především při zabezpečování
výpočetní
techniky
způsobily
narušování
plynulosti výroby a v některých případech prodlužování výrobních cyklů. V účelném a diferencovaném nasazení elektronických dálkoměrů získaly
některé podniky v uplynulém období dobré zkušenosti, které je třeba pružněji přenášet na všechna pracoviště. Hlavní příčinou neúplného využívání investic jsou nedostatky v řízení, především
v plánování a v přípravě úkolů a obtíže při komplexním zajištění celých výrobních cyklů včetně koope-'

racI. Tuto oblast proto musíme vyřešit ještě před
nástupem 6.5LP, předeVŠím zkvalitněním přípravy
výroby.
2. Druhá část realizace závěrů květnového pléna ÚV KSČ se týkala efektivnosti výzkumu.
Ve VÚGTK a v podnicích byl prověřen stav
realizace ukončených výzkumných úkolů a byla
analyzována jejich efektivnost. Na základě této
prověrky byl již v polovině roku 1974 výrazně
redukován počet nově řešených výzkumných témat
a kapacity
výzkumu
byly soustředěny
na urychlení rozhodujících úkolů.
V plánu RVT na rok 1975 došlo k další koncentraci úkolů a kapacit. To bylo umožněno též promyšlenější koordinací vědeckovýzkumné
činnosti
s jinými resorty
a uzavřením
nových dohod
s ČSAV a vysokými školami. Výrazným kvalitativním stupněm jsou dohody o kooperaci ve výzkumu s geodetickými službami socialistických států, které v průběhu .nejbližšího období budou podro-bně propracovány a konkretizovány.
Ke zvýšení úrovně řízení cyklu výzkum-vývoj-výroba-užití
byly v ČúGK vytvořeny organizační podmínky. Základní otázky řízení výzkumu
a realizace jeho výsledků jsou projednávány v řídícím vyboru složeném z _vedoucích pracovníků
ČÚGK, VÚGTK a dalších organizací resortu. významnou pomocí je bezprostřední účast pracovníků s nejlepšími zkušenostmi z řízení Výroby, kteří
jsou podle dohodnutého plánu vysíláni na stáž do
ČÚGK. Dočasné pracovní zařazování
vědeckovýc
zkumných pracovníků do výrobních organizací
a naopak pro urychlení realizace Výsledků výzkumu je dalším krokem k zefektivnění řízení
výzkumu a realizaci jeho výsledků.
V této oblasti se nemůžeme spokojit s dosaženým stavem. Málo pozornosti jsme věnovali ve
výzkumu i ve výrobě analýze efektivnosti výsledků výzkumu a nové techniky, v kalkulacích a rozborech převažují podniková hlediska; chybí celoodvětvové a celospolečenské kalkulace a rozbory.
Zkvalitnění na tomto úseku bude v 6. 5LP úkolem
nejen pracovníků výzk~mu,ale
i krajských geodetických a kartografických
správ.
Dosavadní hmotnou zainteresovanost na urychlení výzkumu a zavádění jeho výsledků do praxe
považujeme za málo progresívní.
Máme ještě
málo příkladů výrazného odměňování pracovníků
a kolektivů zavádějícíCh průkazně nové metody
do praxe a pracovníků
VÚGTK, jejichž činnost
přináší největší společenský efekt.
3. Další oblast realizace závěrů ÚV KSČ k posílení úlohy VTR se týká přípravy 6. 5LP. Na tomto úseku bylo vykonáno mnoho prospěšné práce
v krajích i v centru. V současné době máme
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k dispozici koncepce rozvoje všech podniků, krajů
i celého resortu. Velmi účinná byla činnost odborných aktivů na úrovni krajů i centra, jež přispěly
k vyjasnění řady zásadních problémů a souvislostí. Před námi je úkol konkretizovat
tyto zásady do směrnice pro 6. 5LP. Do nich bude nutno
též zahrnout
opatření směřující k zabezpečení
vědeckotechnického
rozvoje
ve všech částech
plánu resortu. Je třeba sladit výrobní plány s plánem RVT, zaměřit ekonomickou zainteresovanost
podniků na rozhodující úkoly RVT a konkretizovat přínos ze zavádění nové techniky a jeho vliv
na úspory pracovníků a na ekonomické ukazatele
podniků a resortu. V nejbližším období přistoupíme proto k projektování
všech hlavních druhii
prací na období 6. 5LP.

v uplynulém roce při realizaci kompexních opatření pro ochranu a optimální využívání plldního
fondu. V této oblasti orgány a organizace geodézie, především střediska geodézie a KGKS, svým
podílem přispívají ke zvýšení soběstačnosti
našeho státu ve výrobě obilovin. Rozbory změn
v půdním fondu a údaje evidence nemovitostí
jsou v současné době ve zvýšeném rozsahu a se
stále větší náročností využívány národními výbory, odvětvím zemědělství
i dalšími resorty i<e
konkrétnímu
řešení
problémů půdního fondu.
Komplexní opatření ČÚGK v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy ČSR vyústila v návrhy
usnesení
vlády ČSR Č. 293/74 a 292/74, která
ukládají náročné úkoly také všem orgánům a organizacím
geodézie
a kartografie.
Dosavadní
zkušenosti z plnění těchto úkolů ukazují, že v některých okresech je nutno zvýšit angažovanost
pracovníků
středisek
geodézie při prosazování
celospolečenských
Zájmů na ochraně
půdního
fondu ve spolupráci s národními výbory a zemědělstvím.
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Zkvalitnění analýz efektivnosti výsledků vědeckovýzkumných prací vyžaduje, aby ve všech organizacích resortu byla věnována zvýšená pozornost normotvorné a cenotvorné činnosti. Velkou
úlohu v této oblasti mají konkrétní racionalizační
studie, které se v některých podnicích osvědčily
jako forma racionalizace
řízení a práce.
Součástí příprav 6. 5LP je zpracování plánu RVT
na období do r. 1980. Mezi hlavní úkoly patří racionalizace evidence nemovitostí pro potřeby zemědělské velkovýroby, investiční výstavbu a rozvoj měst. V souladu s tím jako součást postupné
realizace informačního systémú geodézie a kartografie budou řešeny úkoly spojené s racionalizací tvorby a obnovy map velkých a středních měřítek. Podle požadavků
řady odvětví národního
hospodářství bude rozvíjena inženýrská geodézie,
tématické
mapování
a tématická
kartografie.
V plánu RVT na 6. 5LP budou obsaženy i úkoly
v oblasti zdokonalení řízení a organizace geodetických a kartografických
prací, jejichž součástí
bude postupné vytváření a využívání automatizované soustavy řízení pro potřeby celého resortu.
V úzké koordinaci výzkumu socialistických
států
budou řešeny také perspektivní
a společensky
_závažné problémy teoretické geodézie a kartografie.
4. V souladu se závěry květového pléna ÚV
KSČ byl zpracován rozbor uplatňování a využívání výpočetní techniky v resortu ČÚGK. Tento materiál spolu s bohatými zkušenostmi našich podniků ukazuje na naléhavou potřebu zdokonalení
a využívání výpočetní techniky pro potřeby geodetických a kartografických
prací i pro Jejich řízení. Ve vyšším využívání výpočetní techniky jako
součásti komplexní výrobní linky spatřujeme jeden z. významných zdrojů růstu produktivity práce
v 6. 5LP. výVOj výpočetní techniky v socialistických státech v tomto období dává záruky, že
v nejbližší době bude možno v tomto směru pokročit nejen ve výrobním
nasazení
výpočetní
techniky, ale i v oblasti výzkumu. Předpoklady
jednotného
vybavení geodetických služeb SOCiillistických států výpočetní technikou umožní zintenzivnit
koordinaci
vědeckovýzkumných
prací
a jejich celkové urychlení.
5. K výrazným

kvantitativním

změnám

došlo

J.:

Realizace závěrů zasedání ÚV KSČ o vědeckotechnickém
rozvoji
v resortu
CUGK

V nejbližších létech v souladu s připravovanými
zemědělskými
zákony
bude výrazně ovlivněna
kvalita činnosti geodézie v této oblasti. Nové požadavky našly dobrou odezvu i v naší vědeckovýzkumné základně, která v dohodě s výzkumnými pracovišti dalšíCh resortů připravuje návrh y
na zdokonalení evidence nemovitostí a její využití pro potřeby racionálního sledování půdního
fondu v nejbližších létech.
6. Květnové plénum ÚV KSČ věnovalo velkou
pozornost mezinárodní
vědeckotechnické
spolupráci a otázkám zahraničně
obchodních vztahů.
V resortu ČÚGK byla v roce 1974 provedena analýza efektivnosti
mezinárodní
vědeckotechnické
spolupráce. Její závěry byly promítnuty do plánu
na r. 1975 a vedou k tomu, že přistupujeme s mnohem vyšší náročností k hodnocení závěrů každé·
mezinárodní akce a zahraniční cesty.
Přehodnocení dosavadního vývozu geodetických
a kartografických
prací a výrobků do zahraničí
ukázalo, že také v této oblasti máme možnosti
ve větším r07sahu přispět byť i skrovným podílem
ke .zlepšení zahraničně obchodní bilance našeho
státu.
7. V rozvoji vědy a techniky hraje závažnou
úlohu soustava vědeckotechnických
a ekonomických informací, která je v našem resortu organizačně dobře propracována, avšak nemůže již vyhovovat pro úkoly 6. 5LP. Úloha VTEI je v mnohých našich organizacích
nedoceňována,
útvary
VTEI jsou ve většině podniků popelkou a jejich
kádrové obsazení neodpovídá st'lnoveným úkolům.
Proto také informovanost velké části pracovníků
ve výrobě i v řízení není na potřebné
úrovni.
K přehodnocení efektivnosti práce v této oblasti
s konkrétním.i závěry přistupujeme
proto v současné době.
8. Součástí vědeckotechnického
roz\'oje je vynálezecké a zlepšovatelské hnutí. V průběhu roku
1974 bylo organizacím ČÚGK uloženo zajistit sou-
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bor opatření v oblasti technické tvůrčí iniciativy
pracujících. Soubor opatření ČOGK byl východiskem k přehodnocení zlepšovatelské činnosti a jejího řízení v hospodářských
organizacích. Rozvoj tvůrčí iniciativy pracovníků organizací geodézie a kartografie v roce 1974 byl vcelku velmi
výrazný. Velký pokrok byl dosažen především
v tematických
soutěžích, které se zaměřují na
řešení otázek souvisejících s hospodářskými úkoly,plánem
RVT a úkoly komplexní socialist~ck~
racionalizace.
Výrazně
se zvýšila ekonomlcka
efektivnost, přínos a úspory z přijatých zlepšovacích návrhů. Přes celkové zlepšení stojí za povšimnutí, že existují velké rozdíly v úrovni řízení
iniciativy pracujícíCh na tomto úseku mezi jednotlivými podniky. Možnosti dalšího zlepšení vidíme v přípravě, koordinaci a vyhodnocování podnikových tématických
soutěží, ve větší účasti
pracovníků vědeckovýzkumné základny na pomoci vynálezcům a zlepšovatelům a v účinné spolupráci vedení organizací se společenskými organizacemi a v rozvoji hnutí komplexních racionalizačních brigád.
9. Květnové zasedání Ov KSČ v roce 1974 zdůraznilo význam spojení vědeckovýzkumného rozvoje s iniciativou pracujících. V duchu usnesení
květnového a listopadového pléna Ov KSČ je před
naším resortem závažný úkol orientovat iniciativu pracovníků k hlubšímu spojování vědeckotechnického pokroku s výrobou, k důslednému splnění
úkolů plánu letošního roku, a tím i realizaci usnesení XIV. sjezdu KSČ v našem resortu.

Výsledky iniciativy pracujícíCh a socialistické
soutěže za rok 1974 ukazují na významný pokrok
také
v činnosti
komplexních
racionalizačních
brigád. V některých
podnicích
našeho resortu
se podařilo zajistit rozvoj hnutí komplexních racionalizačních
brigád
po stránce kvantitativní
i kvalitativní. V tomto období můžeme již v řadě
případů bilancovat konkrétní výsledky práce racionalizačních brigád na úseku oVěřování nových
postupů a zavádění inovací.
Na základě hodnocení dosavadních zkušeností
komplexních racionalizačních
brigád bude možno
v dalším období zaměřit jejich činnost na zkvalitnění přípravy výroby, její řízení a plánování
s vyšším využitím nové techniky. Racionalizační
brigády jsou zapojeny do soustavné analýzy řídící činnosti, hledání možností zkrácení výrobních
cyklů a náhrady živé práce progresivní technikou.
Konkrétní úkoly v jednotlivých podnicích v tomto
období navazuji
na projekty experimentálního
ověření inovací pro 6. 5LP, které se v současné
době řeší.
Na pracov~ští~h našeho resortu se setkáváme
s řadou příkladů mimořádné pracovní iniciativy
a zájmu o novou techniku. Je proto žádoucí, aby
nejlepší
zlepšovatelé
a racionalizátoři
výroby
byli stále výrazněji morálně i hmotně oceňováni
a aby jejich výsledky byly ve větším rozsahu zveřejňovány. V tomto směru bude jistě i redakce
Geodetického a kartografického
obzoru vítat příspěvky z geodetických
pracovišť o konkrétníc,h
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výsledcích plnění závěrů květnového pléna OV
KSČ. Dosažené výsledky úsilí odborových a mládežnických organizací i poboček ČVTS opravňují
k tomu, aby získané zkušenosti byly touto formou
rozšiřovány všem zájemcům.
10. K realizaci závěrů květnového zasedání OV
KSČ je třeba v dalším období v resortu ČÚGK
uskutečnit celou řadou dalších opatření. Rozvoj
vědy a techniky je i pro geodézii a kartografU
jedinou možnou alternativou dalšího rozvoje. Chápeme proto dosavadní výsledky dosažené při plnění závěrů květnového pléna jako první etapu.
Věda a technika se v příštích letech promítne
do všech našich prací, do činnosti každého gel)deta a kartografa. Ke zvládnutí úkolů RVT v 6.
5LP a především další automatizace geodetických
a kartografických
prací a strukturálních
změn
z toho vyplývajících, je nutno zabezpečit komplexní kádrovou přípravu a výchovu pracovníků
v celém resortu. V hodnocení pracovníků i všech
organizací bude třeba zdůraznit dosažené výsledky v oblasti vědy a její realizace ve výrobě. výběr a příprava pracovníků pro vědeckovýzkumnou
činnost dosud plně neodpovídá zvýšeným nárokům. Jsme přesvědčeni, že v řadách mladých geodetů a kartografů
je více kvalitních kádrových
rezerv pro vědeckovýzkumnou činnost, než máme
prozatím k dispozici.
11. Zhodnocení realizace
závěrů květnového
pléna ,OV KSČ vyvrcholilo v našem resortu přípravou dokumentu pro vládu ČSR. V prosinci 1974
vláda
ČSR projednala
koncepci rozvoje vědy
a techniky v resortu ČOGK v 6. 5LP a uložila
předsedovi ČOGK ověřit racionalizační
opatření
vyplývající z koncepce, aby kladné
výsledky
mohly být uplatněny v 5LP na léta 1976-1980.
Koncepce vychází z předpokladu, že plánovitý
rozvoj národního
hospodářství
ovlivní objem
i strukturu geodetických a kartografickýC1:l prací
v 6. 5LP.Rozšířené požadavky vyvolají nutnost pohotového dodávání a aktualizace spolehlivých lokalizačních informací v mapách a v evidenci nemovitostí. Proto se ČOGK soustřeďuje na inovace,
které orientuje na racionalizaci práce v oblasti
evidence nemovitostí
a mapování ve velkém
a středním měřítku. Předpokládá se diferenciace
prací v prostorech měst a obcí oproti oblastem
rozvíjející se zemědělské velkovýroby. PřipraVUje
se zpracování souboru základních map ve středních měřítkách a jejich vydávání podle naléhavosti potřeb. Kromě základních map se řeší racionalizace tvorby tematických map. Období 6. 5LP
bude charakterizováno dalším rozvojem automati·
zace a realizace principů informačního systému
geodézie a kartografie.
K uskutečnění těchto záměrů je nezbytné zvýšit požadavky na vedoucí pracovníky všech stupňů řízení a zkvalitnit dosavadní soustavu řízení
resortu. Základním zdrojem úsilí o další úspěšnou realizaci závěrů ÚV KSČ k posílení úlohy
VTR v resortu
ČOGK je
rozvoj
iniciativy pracovníkll v roce 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou.
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K odhadu presnosti určenia
priemernej dÍžky latového metra1)

1. O chybe

V

priemernej dÍžke'latového metra

Pritom sa v laboratóriu určí:

Je známe, že výsledná chyba prevýšenia meraného
geometrickou niveláciou vzniká kompozíciou elementárnych chýb. Jednou z nich je chyba v priemernej
dížke latového
metra, ktorá je priamo úmerná
meranému prevýšeniu a má systematický charakter.
Može preto pri vačších prevýšeniach nebezpečne
znehodnotiť výsledky nivelácie.
Pretože - ako vyplýva z používanej technológie
.[4] - časový interval medzi meraním tam a nazad
v oddieli neprekročí pri vefmi presnej nivelácii niekofko
dní (max. 1-2 týždne, pri iných meraniach ešte menej),
zmení sa priemerná dížka latového metra za ten čas pokial nedojde k vačším zmenám teploty - spravidla
velmi nepatrne a vplyv uvedenej chyby sa v rozdieloch
medzi meraním tam a nazad neprejaví. Plne však
zaťaží priemernú hodnotu prevýšenia z oboch meraní.
Z hladiska našich úvah je vhodné rozložiť chybu
v priemernej dížke latového metra na 2 zložky [2].
Na chybu v odhade priemernej
dížky latového metra a na chybu z jej zmien v priebehu
nivelačných meraní. V záujme obmedzenia vplyvu'
poslednej chyby kontroluje sa počas polných prác
v ČSSR i v iných krajinách dížka latového metra pravidelne v pomerne krátkych časových intervaloch.
Problém eliminácie prvej chyby je zložitejší. Maximálne možné oslabenie jej vplyvu sa má zabezpečiť účelne
voleným postupom určovania priemernej dížky latového metra. V súčasnosti ešte nemožno tvrdiť, že tento
problém je vo svete vyriešený tak, aby nemal svoje
slabiny. Preto je otázka skúmania chýb v priemernej
dížke latového metra a odhadu jej presnosti stále
aktuálna. Svedčí o tom aj literatúra (napr. [5, 7]).
.V predloženej práci sa dotkneme troch otázok,

at~
-

otázky odhadu presnosti laboratórneho úÍ'čenia
priemernej dížky latového metra,
otázky zmien priemernej dížky latového metra
s časom a
otázky odhadu presnosti určenia dížky polného
normálu.

a) dížka lat,ového metra
premeraním
obidvoch
stupníc kaž dej nivelačnej laty na komparátore
v zvolenom intervale (decimetrovom alebo dvojdecimetrovom). Priemernú dížku latovéhometra
jednej laty určenú týmto sposobom označíme Zl>
a súpravy (dvojice) lát Zl'
b) dížka latového
metra, ale na rozdiel od predchádzajúceho prípadu, sa premeria na komparátore
len jedna stupnic a každej nivelačnej laty a iba
v 3 jednometrových intervaloch. Premerajú sa
vzdialenosti medzi tými istými čiarkami latovej
stupnice, z ktorých sa určuje dížka latového metra
polným normálom. Priemernú dížku latového metra
jednej laty určenú týmto sposobom označíme Z2 a súpravy (dvojice) lát '4..
c) dížka porovnávacieho
metra (invarového polného normálu) na komparátore,
d) dížka latového
metra polným normálom (úplne
rovnako ako v bode b)). Priemernú dížku latového
metra jednej laty určenú týmto sposobom označíme
Za a súpravy lát Za'
Pokial rozdiel hodnot 12, l3' (323 = 12-13) .nevybočí z prípustných hraníc, vytvorí sa z nich aritmetický
priemer ('4.
l3)/2 a určí sa korekcia

+

k

=

'1-

Z2

+ '4.
2

ktorú treba pridať k priémernej dížke latového metra
zistenej pri každej polnej komparácii [3]. Prísne vzaté
je možné tento postup napadnúť. Priemerné dížky la. tového metra prvej a druhej latovej stupnice možu
sa totiž navzájom líšiť.
Pri polných meracích prácach sa určuje priemerná
dížka latového metra (resp. jej odchýlka od nominálnej
hodn'Oty) polným normálom.

3. Odhad charakteristik presnosti laboratórneho určenia
dížky latového metra

Nebolo našim cefom zapodievať sa problematikou
v celej šírke.
Ll12

2. Odhad priemernej dížky latového metra

=

Zl -Z2'

Ll23

=

l2 -Z3

a

Ll13

=

Zl -Z3'

(2)

ktoré majú charakter skutočných chýb.

Priemerná dížka latového metra sa určí pre každú
súpravu nivelačných lát každoročne pred začiatkom
polných meracích prác v laboratórnych podmienkach
na komparátore Výskumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického (VÚGTK) v Prahe2)

Rozdiel Ll12 je produktom chyby z premeriavania
latových stupníc na komparátore a chyby z nerovnomerného delenia invarového pása, rozdiel Ll23 pro2) V ČSSR je aj ďalšia možnosť laborátornej komparácie
nivelačných lát, a to v laborat6riu pražského pracoviska.
Čs. metrologického ústavu
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Normálny
meter č.

Nivelačná
lata č.

I,

I,

I,

Rok

Norm:álny
meter č.

2

3

4

5

6

1

2

3

11 896

5919
5920

+24,4
+16,0

+22,7
+ 8,3

+22,0
+17,0

11 896

5919
5920

11 897

24953
24954

+36,0
+60,0

11 897

24953
24954

-10,5
-11,1
+ 3,6 + 0,8

11 898

5907
5908

+ 6,4
+15,0
+19,2
+12,5
-.::::1,9 - 9,1
+23,5
+17,2

11 898

32799
32800

- 4,2 - 3,7
-,- 0,6 + 7,9

16390

3929
3930

+23,6
+29,8

+14,8
+25,0

+25,0
+41,0

16390

15 441
15442

+16,0
+37,8

16 391

18371
18372

+64,6
+61,2

+75,2
+57,2

+80,0
+86,0

16391

5123
5484

- 7,1 - 7,0
+ 6,8 + 7,1

16392

5917
5918

+ 5,1
+29,0

+ 3,5 - 3,0
+22,4
+36,0

16 392

5907
5908

+10,410,2 - 5,8
+20,0
+ 8,8 + 4,3

11 896

5919
5920

+31,9
+16,4

+20,7
+21,9

+32,0
+21,0

11 896

5919
5920

- 5 O 1-12 2 - 9,4
+ 4;3 + 7;2 + 1;8

24953
24954

+16,8
+11,6

+ 8,3
+ 4,9

+26,0
+30,0

II 897

24953
24954

+ 7,6 + 5,5 +12,8
1,4 _ 9,5 - 3,2

5907
5908

+ 8,1
+25,5

+ 0,1
+10,5

+13,0
+ 9,0

11 898

32799
32800

+ 2,6
+ 3,8

+10,3
+ 9,5

+ 0,3
+10,8

+12,6
+32,4

+ 1,0
+32,0

16 390

15441
15442

+17,6
+37,0

+14,1
+37,3

+10,4
+36,4

+49,7
+38,1

+66,0
+48,0

16391

5123
5484

16392

5907
5908

11 896

5919
5920

1

u:>

00

a>
•....•

-

11 897
II 898

00
00

a>

•....•

16 390
____

___

+23,1
+24,7

o

18371
18372

+56,3
+37,7

16392

16496
16497

+ 8,5 - 2,3 - 8,0
+24,8
+ 9,6 +ll,O

11 896

16505
16506

+51,5
+47,0

II 898

00

a>
•....•

o.

16390
16391
16392

I

a>

00

a>
•....•

I

----

16391

11 897

~

3929
3930

+ 2,0
+14,0

Nivelačni
lata č.

+49,1
+48,8

o

~
a>

•....•

+50,0
+36,0

--_

..•

I,

I,

I.

4

5

6

-31,91-26,8
-20,0 I -19,5

+13,1
+36,0

-

+ 8,6
+31,3

- 5,0 - 4,8 -13,8
+10,8
+ 4,3 +10,0
+ 1,6
+ 4,9

+ 9,4

+ 0,9
+10,5

+ 2,6

+ 8,0 I +10,3
+25,9
+19,8

I +11,2
I +20,9

24953
24954

+ 15,1
+ 8,4

+15,5
+ 5,4

II 898

32799
32800

+ 3,6
- 2,4

+ 7,5
+ 3,2

16390

15441
15442

+19,8
+49,6

+ 3,8
+ 1,2
+16,4
+51,5

16 391

18363
18364

+40,9
+92,2

+39,9
+90,7

+26,5
+74,6

+19,4
+ 7,7

32809
32810

+13,2
+18,8

+11,8
+12,0

+40,0
+30,0

32799
32800

+ 9,8
+15,5

+ 7,0
+17,5

+18,0
+21,0

32771
32772

+ 7,6
+13,2

+ 5,6
+16,1

+ 2,0
+12,0

18371
18372

+53,6
+48,3

16496
16497

+14,4
+ 5,6 + 6,0
+33,61 +32,51 +38,0

16392

5919
5920

+18,7
+24,2

+14,9
+28,9

+ 2,8
+16,2

II 896

32809
32810

- 0,3
+ 2,5

+ 6,7 + 9,7 -

24953
24954

+19,9
+22,1

+17,8
+19,4

+25,8
+23,4

II 897

24953
24954

+24,9
+ 8,2

+28,2
+ 4,6

+18,8
+14,7

32799
32800

+11,0
+21,0

+12,6
+28,3

+14,7
+33,0

li 898

32799
32800

+ 2,5
+20,4

+10,4
+16,2

- 1,0
+ll,4

32771
32772

+ 5,4
+11,8

+ 9,0
+22,3

+ 2,2
+22,2

15 441
15442

+24,1
+49,4

5123
5484

+37,0
+42,8

+34,7
+36,1

+38,1
+34,6

16 391

5907
5908

+16,5
+37,3

+ll,8
+35,3

+11,1
+29,4

16392

___

+61,7
+48,8

o

11 897
•....•

~
a>

•....•

._-----

+62,0
+44,0

I

5907
5908

---

+24,2
+46,8

+ 29,21 + 25,91 +17,0
+41,5
+40,7
+35,4

.

11 896

I
II 897
11 898

00

~
•....•

_.
16390
16391
16392

.-

duktom chýb Z premeriavania latovej stupnice na
komparátore a pofným normálom. Rozdiel Ll13 je
sposobený okrem posledných dvoch chýb aj chybou
z nerovnomerného delenia invarového pása.
.
Z dostatooného počtu rozdielov LI{n > (100-200)}
mali by sa dať dosť spofahlivo odhadnúť charakteris.
tiky presnosti. Na ten účel využijeme hodnoty Zl' Z2 a Z3
zostavené v tab. 1 z laboratórnych komparácií 6, resp.
8 ~úprav nivelačných lát Geodetického ústavu Bratisla~

<:'l

~

a>
•....•

16390
---':;"

35557
35558
5907
5908

-

3,4
3,6

+23,1
+50,0
,+
'7,6
+ 4,5
+12,3
+15,8

+20,6
+38,0

+16,6
+20,7

+14,8
+14,4

+15,0
+18,8

+ 9,6
+ 9,2

va na komparátore VÚGTK v rokoch 1965-1974.
Laboratórna komparácia podfa bodu d) sa uskutočňovala do r. 1972 dvomi sériami pofných invarových
normálov firmy R. A. Rost, a to sériou Č. 1189 a sériou
Č. 1639. Od r. 1973 pribudli k nim ďalšie dva pofné
invarové normály, ktoré majú stupnice zhodné s po·
slednou sériou. Ako ukážeme ďaleL dížky porovnáva.
cích metrov jednotlivých sérií neboli určované srov·
nakou presnosťou. Preto sme do tab. 2 zostavili najprv
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Rok

Normálnv
meter č.
2

1

~
I:-

...•

....

e>

I,

I,

I,

3

4

5

6

I

4,8 -5,5
-13,5
1,8 + 4,0 - 0,6

11.897

24953
24954

+ 8,6
0,6

+11,8
+15,1
+ 6,8 - 6,5

11 898

32799
32800

-

+ 1,7 - 3,9
+ 6,1 +11,4

16390

15441
15442

+16,6
+50,7

+19,9
+50,8

+16,5
+38,8

la

0"12 <

35557
35558

+ 6,8
+12,4

+ 5,6
+10,3

+ 6,1
+11,2

2

mt.23

16 391
16392

5907
5908

+17,3
+34,8

+12,7
+30,0

+16,8
+30,9

17902

33411
33412

+25,2
+13,2

+36,2
+20,6

+25,8
+12,6

32771
32772

1-

11 896

32809
32810

11 897

40823
40824

1+ 0,2
+ 1,5
+ 5,2
- 6,6

11 898

32799
32800

16390

40839
40840

16391

35557
35558

16392

37630
37631

--

17902
18467

40481
40482
34536
34537

34

+ú

1

+ 2,8 +14,4 + 3,5
+ 8,9

1

---

+ 4,4
+ 18,0

----

+ 3,6
- 0,6

+10,8
+14,4

-,----

6,0
2,7

4

5

V

5,9

~~i2

114
6,8

=

V

8,1

~~~3

8,8

8,8

48

5,4
4,3

4

58

114

---

m

7,5

8,3

8,3

0"<

9,4

10,1

9,5

3

rnt.13

8,1

~LI0,1 J

9,2

=

V ~~L--

.~

3a

m

3b

0"<

-

5,5

8,2

7,0

6,8

10,0

8,0

Empirické charakteristiky
vzťahov:

=

Vm!13 -

114

58

48

m

----_.-

S) Rozdiely vypočítané podIa (2) by bolů možné podrobnejšie vyšetrovať (napr. všímať si systematické tendencie). V tejto práci sa však obínedzíme na vytvorenie
stredných kvadratických rozdielov mA.

=

m = Vm3.23 -

+25,4
+ 3,3

Hodnoty v 2. a 3. riadku tab. 2 využijeme na
odhad presnosti
laboratórneho určenia priemernej dížky latového
metra polným normálom (pre
jednu latu a jednu stupnicu). Do tabulky sme zostavili
aj odhady (]získané pomocou konfidenčných intervalov

3

2b

Poznámka:

---

Stredné kvadratické hodnoty mLI sme zostavili do
tab. 2. K nej treba dodať, že keď za charakteristiku
presnosti určenia priemernej dížky latového metra
(pre jednu latovú stupnicu) na komparátore v laboratóriu vezmeme hodnotu zo stredu intervalu [2-4,um]
udaného J. Adámkom [1], tedy,u = 3 ,um, dostaneme
pre odhad presnosti
delenia invarového
pás a
empirickú strednú kvadratickú odchýlku ml = 5,I,um.

mt.12

n

+ 6,2
+10,8

empirické charakteristiky pre každú senu normálov
osobitne a potom pre celý súbor (vrátane metrov
17902 a 18467). V tab. 13) si možno všimnúť, ie
výsledky získané normálnym metrom č. 11 897
v r. 1965-67 sa vačšinou významne líšia od ostatných
výsledkov. Preto sme ich na odhad charakteristík
nepoužili.

Celý súbor
(všetky
metre)

2a

---

+ 7,9
+26,5

+ 7,8 + 5,2 -

č. 1639

2

n

+ 5,2 -12,2
+19,2 + 8,6

---

č. 1189

-

+ 0,8 - 3,4
2,1 + 6,6

+ 9,3
+ 1,1

Strcdné kvadratické rozdicly
pre 1 stupnieu Jednej laty
pre sériu [IJ-ml

n

2,3
4,7

+ 4,0
+ 4,5
+ 3,4
+ 6,4

I

-1

+ 1,1 -15,0
+ 5,1 + 7,6
+15,6
+18,1 - 7,5
+ 5,4 - 2,0 - 1,4

-

I

Vztah

Por. č.

-

1,9
1,2

T.: K odhadu presnosti určenia
priemernej
dížky
latového
metra

,

32809
32810

18467

I:-

Nivelačná
lata č.

11 896

e>

-.:t<

Vanko,

obzor
4/1975

sú určené podIa

ft2 (riadok 2a)
ft2 -

mi

(riadok 3a)

(riadok 2b a 3b). V danom prípade je pre nás d6ležitá
horná hranica, ktorú by (] nemala s praktickou istotou
(s rizikom a: = 0,05) prekročiť. Podla tab. 2 m6žeme
za hornú hranicu (] prijať hodnotu4) 1O,0,um. A preto,
že namerané. prevýšenia sa korigujú o priemernú hodnotu dížky latového metra súpravy (dvojice) lát, mož.
no očakávať, že stredná
kvadratická
odchýlka
určenia
priemernej
dížky
latového
metra.
súpravy
lát by nemala v laboratórnych podmien.
kach prekročiť 7 ,um. Interpertujúc dvojsigmový interval m6žeme byť prakticky istí, že zmeny priemernej
dížky latového metra zistené polným normálom pri
laboratórnej komparácii vačšie ako 20 ,um (pre jednu
latu) resp. vačšie ako 14,um (pre súpravu lát) svědčia
o skutočných zmenách5).
Treba však poznamenať, že odhad uvedenej hranice (7 ,um) závisí do značnej miery od presnosti určenia
4) Naše charakteristiky

sme porovnali (vrátane testovania odhadov štandardných
odchýlok) s odhad mi
presnosti V. Slunčíka
[6] (6,6 {tm a 8,7 {lm), ktorý ich
získal odlišným postupom v nelaboratórných podmienkach. Porovnanie ukázalo, že výsledkysa
navzájom
dobre zhodujú. Z toho možno dedukovať, že presnosť
komparácie poIným normálom, ktorú dosiahol V. Slun.
čík nebola i napriek nelaboratórnym podmienkam nižšia
ako presnosť analýzovaných komparácií.
5) V referáte [8] sme ako horné )1ranice na rozlíšenie
skutočných zmien priemernej dlžky latového metra
uviedli hodnoty 25 {tm, resp. 20 {tm (za predpokladu, že
by sa komparovali obidve latové stupnice). Uvedené
charakteristiky sme však získali iba z materiálu z rokov
1965-67. Odvtedy sa podmienky laboratórnej komparácie na VÚGTK Praha vylepšovali, ČO uplOžnilo znížiť
hranicu rozlíšenia skutočných zmien dlžky latového
metra.
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určenia

priemernej dížky latového metra na komparátore.
Hodnota 3 /-lm, ktorú sme prevzali z [1] je podra všetkého empirická charakteristika. Sporahlivosť uvedeného odhadu ďalej významne závisí od toho, do akej
miery sa podarilo zabezpečiť, aby pri (jednej) labora.
tórnej komparácii neposobi1i vplyvy, ktoré možu
rovnako ovplyvniť výsledok komparácie na komparátore. aj pofným normálom a v rozdieloch LJ sa eliminujú.

pm .

Č.

30

32 7~~

20

~i1).--

10

o

____

-10

4. Vyšetrovanie zmien priemernej dfžky latového metra
v závislosti na ěase

- 20
40

f.

..{(1)
VX?n/
~
-

30

V tab. 1 si možno všimnúť, že niektoré súpravy nivelačných lát boli v priebehu rokov 1965-74 komparo.
vané v laboratóriu VÚGTK 8 krát, resp. 6 krát.
Časový interval 8, resp. 6 rokov možno považovať za
dosť dlhý na to, aby bolo možné získať dostatočne
spofahlivé informácie o.'priebehu a časových zmenách
dížky latového metra. Ziar, počty komparácií (preme.
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riavaní) sú na pravdepodobnostno-štatistické
vyšetrovanie vermi malé6). Napriek tomu využijeme tieto
výsledky na vyšetrovanie zmien dížky latového metra
s časom.
Ak vyjdeme z predpokladu, že priemerná dížka latového metra sa mení plynule (bez skokov a anomalií,
čo pravda, nemusí byť vždy splnené), možeme pomo·
cou regresnej analýzy vyšetriť, či sa priemerná dížka
latového metra skutočne mení s časom alebo nie.
Okrem toho možeme získať ďalší odhad presnosti.
Grafické znázornenie časového priebehu a zmien
dížky latového. metra 8 lát podra výsledkov laboratór.
nych komparácií (hodnot Zl - plné čiary a Z3 - čiar .
kované) je na obr. 1. Charakteristiky
regresných
priamok sú v tab. 3.

Z obr. 1 vidno, že
.••....••.•.....

-

•..•..
....•..............

v niektorých prípadoch dávajú výsledky laboratórnej komparácie porným normálom systematicky

8) Z tohoto aspektu by bolo užitočné robiť ročne 2-3 la·
boratórne komparácie (napr. pred začiatkom a po skončení pofných prác). Výsledky pofných komparácií, ne·
bolo možné v rámci tejto práce skúmať.
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Charakteristiky regresných priamok
Lata č.

dy",

I

Sy",

I

~x

I

4

!Lm

1

5907

2

Zl
Za

5908
24953
24954
32799
32800
5919
5920

+ 3,47
+ 3,34

I

3

+ 2,29
+ 1,29

8,26

6,83

+ 0,61
1,70

12,30

1I,00

Zl

+24,25

Za

+10,55

+

Zl

+12,76

-

0,14

1I,60

Za

+31,52

-

2,23

4,50

V ďalšom vzájomne porovnáme dvojice regresných priamok
(obr. 1). O tom, či rozdiely dvojíc
regresných koeficientov (odvodených z hodnot Zla Z3pozri tab. 3) sú skutočné alebo ich mo'žno vysvetliť
náhodnými vplyvmi sa presvedčíme testovaním hypotézy o rovnosti dvoch teoretických regresných koeficientov(H{Pl-P2
= O}).Výsledkytestovaniaukázali,
že až na jednu výnimku (lata č. 24954) nie je predpoklad o rovnosti dvojíc regresných koeficientov v rozpore s výsledkami laboratórnych komparácií.
StÍpec 4 v tab. 3 obsahuje odhady charakteristík
••....
presnosti (empirické štandardné odchýlky Sy",). Pre
každú latu uvádzame 2 hodnoty, a to pre ~omparátor
(Zl) a pre pol'ný normál (Z3)'

Zl

+16,57

-

2,02

8,25

Za

+45,78

-

6,48

12,47

Zl

+ 7,96

-

1,52

4,40

'E,(y -

Za

+18,42

-

4,17

4,30

'E,(n -

mOžeme získať odhad štandardnej
súbor laboratórnych komparácií

Zl

+14,62

-

2,33

9,83

Za

+24,29

-

2,76

7,64

podra vzťahu
ý)2
2)

=

V

'E,(y - a 'E,(n -

by"x)2
2)

odchýlky pre celý
8 lát8) (tab. 3).

Zl

+26,80

-

6,00

20,90

Za

+25,14

-

4,53

13,04

Dostali sme nasledujúce hodnoty:

Zl

+15,43

-

2,07

18,56

pre II : lSyX

= 9,0 p,m,

'E,(n -

2)

= 36,

(4)

Za

+18,62

-

1,15

8,25

pre Z3 : 3SyX

= 9,3 p,m,

'E,(n -

2)

= 38 .

(5)

menšie (resp. vačšie) hodnoty ako výsledky premieriavania na komparátore. Najmarkantnejšie sa to
prejavilo pri late č. 32800 a 5.908, kde priemerná
hodnota rozdielu činí zaokrúhlene 7 p,m a 9 p,m.
Odhaliť vplyvy, ktoré sposobili tento dlhodobý
systematický rozdiel sa nám zatiar nepodarilo.
-

T.: K odhadu presnosti určenia
priemerne;
dZžky latového
metra

v niektorých prípadoch je časový priebeh zmien
dfžky latového metra obidvoch lát súpravy velmi
podobný. To nasvedčuje tomu, že pri laboratórnej
kemparácii posobili vplyvy, ktoré rovnako znehodnotili výsledok premeriavania jednej i druhej laty.
Platí to najma o latách č. 5907 a 7908 (1'.1968-73)
a č. 5919 a 5920 (č. 1968-71). Naviac kolllparácia
posledných lát na komparátore (najma vybočenie
v r. 1969)je v porovnaní s ostatnými komparáciami
menej kvalitná (pozri Sv", v tab. 3).

Vyšetrovanie regresnej závislosti dížky latového
metra od času ukázalo, že priemerná
dížka latového metra sa s praktickou istotou (riziko ťX <0,05)
mení s časom, pri latách Č. 5907 (Zl)' 23953 (l3),
24954 (Z3) a 32 799 (Z3)' S vačším rizikom nesprávnych
rozhodnutí (ťX'= 0,10) možeme o skutočných zmenách
dížky s časom hovoriť aj pri latách Č. 32 799 (lI)
a 32800 (Z3)' V ostatných prípadoch nie sú výsledky
laboratórnej komparácie v rozpore s hypotézou.
Nemožeme preto tvrdiť, že ide o skutoěnú závislosť
náhodnej premennej (dÍžka latového metra) od času7).

') V danom prípade sa výrazne ukázali slabiny regresnej
analýzy pri vermi malom počte meraní. Napr. pri late
5919 (lI v tab. 3) nemožno - napriek verkej hodnote
empirického koeficient a regresie (6 = -6,0) - zamietnút nulovú hypotézu dokonca, ani na hladine významnosti lX = 0,20.

Pretože empirické charakteristiky pre laty Č. 5919
a 5920 (pozri hodnoty patriace k Zlv tab. 3) sú podstatne vačšie ako ostatné, nevzali sme výsledky z tychto
lát na výpočet lSyX.
Dalo sa očakávať, že hodnoty (4) a (5) budú
vačšie ako im zodpovedajúce hodnoty v stati 3.
Najma preto, že náš predpoklad o plynulom priebehu
zmien priemernej dlžky latového metra s časom nemusí byť vždy splnený. Prípadné nepravidelné (skutočné) mikrozmeny dlžky sme potom neprávom pripísali pasobeniu chýb v premeriavaní lát. Pretože
sme ich nemohli odhaliť, iného východiska nebolo. Okrem toho nemožno stopercentne vylúčiť posobenie
vplyvov, o ktorých sme sa zmienili na konci state 3.
Napriek týmto faktorom treba hodnotulSyx označiť za prekvapujúco verkú. Dalšie prekvapenie je
v tom, že hodnoty lSyX a 3SyX sú prakticky rovnaké.
Z toho vyplýva nečakaný záver, že presnosť labora.
tórnej komparácie s porovnávacím metrom a na komparátore bola v danom prípade rovnaká (taký je aj
výsledok testovania).
.
Charakteristiku 3SyX možeme teraz porovnať
s hornou hranicou eT(eT < 10,0 p,m - pozri stať 3).
Z porovnania nemažeme dedukovať, že presnosť
v oboch prípadoch nie je rovnaká. Keď však pomocou
charakteristiky 3,f{yx nájdeme hornú hranicu konfidenčného intervalu, dostaneme hodnotu 3eTy", < 12,0
p,m. Tento výsledok ukazuje, že predsa bude správnej.
šie rátať s nepatrne nižšou presnosťou výsledkov l3'
S prihliadnutím na predchádzajúci odsek je posledný
záver odovodnený a očakávaný.
8) Vo v:z;ťahu (3) predstavuje čítater pod odmocninou
súčet štvorcov odchýlok výsledkov komparácií y od im
zodpovedajúcich
hodnot na regresnej priamke ý.
V menovateli je Suma nadbytočných meraní pre celý
súbor. 8 lát.
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5. Odhad charakteristík
normálu

presnosti urěenia dížky pofného
-

V odborných kruhoch sa často stretávame s diskusiami
otázky presnosti určenia dížky polného normálu a jej
odhadu. Na vyšetrovanie tejto otázky použijeme hod.
noty dÍžok 6 polných normálov spomenutých 2 sérií
za pomernedlhý časový interval (20, resp. 10 rokov).
Výsledky sú znázornené graficky na, obr. 2, 3. Na sle.
dovanie regresnej
závislosti
dlžky normálneho
metra od času, odhadli sme charakteristiky regresných
priamok (tab. 4) a konfidenčné pásma a testovali sme
regresné koeficienty. Vyšli sme podobne ako v pred.
chádzajúcej stati z predpokladuplynulosti zmien dÍžok
polných normálov s časom. Aké závery vyplývajú
z vykonaného skúmania?
1. Velmi zaujimavé je zistenie; že dížka poln~ho
normálu nebola určovaná pri obidvoch sériach s rovna·
kou presnosťou, Empirické charakteristiky presnosti
sú m1l89 = 6,1 /hm li; m1339 = 4,4/hm. Odhad stredných .
kvadratických odchýlokpomocou
konfidenčných in.
tervalov dáva !lOrné hranice pre 0'1189 < 7,6 /hm, pre
0'1639 < 6,1 /hm.
Keď tleto hodnoty P9rovnáme ~o

strednými kvadratickými odchýlkami určenia priemer.
nej dížky latového metra jednej stupnice jednej laty,
vidíme, že dížka normálneho metra sa určuje približne
jeden a polkrát presnejši-e ako priemerná dlžka latové· .
ho metra (pre jednu latu). Je možné, že skutočn4 pres·
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dížky sú pomerne verké hodnoty.
Bolo preto správné, že GÚ Bratislava obidva metre vyradil z používania. Časový priebeh zmien dížok
v období 1956-1962 je pri obidvoch metroch nápadne
zhodný.
V tomto prípade platí poznámka
predchádzajúceho odseku vo zvýšenej miere. Horná hranic a (J < 9,5 f-lm.
Je teda vyššia ako pri normáloch
predchádzajúcich
sérií.

+ 40+ 35
+ 30

Poznatky získané pri skúmani a analýze
výsledkov komparácií porných
+ 25
normálov a invarových nivelačných
+ 20
dát sa dajú zhrnúť nasledovne:
1. Verká hodnota charakteris+ 15
tiky lŠyX (4), nižšia kvalita výsledp.m
kov komparácií lát č. 5919 a 5920
č.16 392
+ 40
na komparátore (obr. 1 a tab. 3),
nápadná podobnosť časového prie+ 35
behu zmien dížky latového metraobidvoch lát niektorých
súprav
+ 30
(obr. 1) a zmien dížky niektorých
+ 25
porovnávacích metrov (obr. 2 a 4)
I'"N svedčia o tom, že nie každý
+ 20
výsledok
laboratórnej
kom---------------------+ 15
parácie
má vyžadovanú
presp.m
nosť a sporahlivosť.
A keď
všetky výsledky laboratórnej komparácie nie sú dostatočne sporahlivé,
potom nám chybuje základ, o ktorý
nosť je ešte vyššia, lebo nemožno vylúčiť mikrozmeny
by sme sa mohli oprieť.
V súvislosti s tým sa vynára naliehavá úloha:
dížky porného normálu, ktoré pri vyhodnocovaní nebopresnosť
a sporahlivosť
la10 možné odhaliť. Preto sme ich pripísali na vrub chýb zvýšiť skutočnú
boratórnej
komparácie,
aby stredná kvadratická
v dÍžke porovnávacieho metra {pozri diskusiu k hodnotám (4), (5)}.
odchýlka nebola viičšia ako 2 f-lm ((JI < 2 f-lm) ~
resp. 3 f-lm, tj. aby výsledná chyba laboratórneho
2. Druhý zaujímavý poznatok vyplýva z časového
priebehu dižok jednotlivých
normálnych metrov.
určenia dížky porného normálu, neprekročila 4 f-lm
V dvochprípadoch bola preukázaná regresná závislosť
(Ismaxi < 4 f-lm) a primernej dížky latového metra
(jednej laty) 6f-lm (Ismax.[ :s:.f-lm).
•
dížky normálneho metra od času (č. 11 898 : + 1,4 f-lmf
II. Vyšetrovanie časového priebehu dlžok invaro1 rok a č. 11 897 : +0,6 f-lmfl rok - tab. 4). O dížkach
vých porných normálov firmy R. A. Rost ukázalo, že
ostatných metrov nemožno tvrdiť, že sa s časom menia.
skutočné zmeny dížok niektorých porovnávacích metPrÍčinu razneho časového priebehu dÍžok metrov prvej
rav s časom nemožno preukázať.
Z toho mažeme
série (č. 1189) bude treba hradať najpravdepodobnejšie
v individuálnom priebehu starnutia materiálu (invaru).
dedukovať, že niektoré normálne
metre nemenia
svoju dížku v závislosti
od času. Patrí medzi
Z grafov vidno ďalej nápadnú podobnosť niektorých empirických polygónov (napr. pre metre č. 11 897 ne celá najnovšia séria č. 1639. Jej vysoká kvalita sa
potvrdila aj najvyššou presnosťou. Dížky ostatných
a 11 898 obr. č. 2 ). To vzbudzuje podozrenie, že pri
metro v (s výnimkou metra č. 11 896) ako bolo preniektorých premeriavalJ-iach normálnych metrov boli
ukázané - sa s časom skutočne
menia (všetky
nepriaznivé P?dmienky, ktoré systematicky ovplyvnili
odhady ich dlžky.
lineárne narastujú).
Z hradiska našej práce nebude nezaujímavé uviesť
Pre prax vyplývajú z toho daležité závery:
aj výsledky komparovania dvoch starších porných
normálov č. 5574 a 5575°) znázornené na obr. 4. A. Je potrebné sledovať dížku každého porného normálu či sa v závislosti od času skutečne menÍ alebo
Charakteristiky
regresných priamok sú v tab. 4.
nie. Z tohoto aspektu by bolo treba robiť nie jednu,
Regresná závislosť dížky obidvoch porovnávacích
ale najmenej 2-3 laboratórne komparácie ročne,
metrov od času bola preukázaná (č. 5574: +2,6 f-lml
(poro:vnaj poznámku 6 pod čiarou).
II rok, č. 5575 : +2,2 f-lmfl rok). Obidve ročné zmeny
B.Ukazuje sa nutným odvodiť hornú hranicu ročných
zmien porných normálov, prekročenie ktorej by
9j Komparácie boli robené v laboratóriu býv. Štátneho
bolo signálom na vyradenie metra z -používania.
ústavu pre miery, váhy a drahé kovy v Prahe.
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C. Pokial preukázané zmeny dížok polných normálov
S časom neprekročia prípustnú hranicu, bude účené zohladňovať ich pri komparáciizavádzanim
príslušných korekcií (menovite pri nivelácii v hornatom území).
III. Skúmaním časového priebehu priemernej
dížky latového metra a jej zmien sme preukázali, že
priemerná
dížka latového
metra niektorých
lát (napr. Č. 32799, 32800) sa s časom skutočne
mení. Naproti to#m o iných latách (napr. č. 5908)
to nemožno 1l'vrdiťj,Pravda, treba zdorazniť, že tieto
závery nie súpre vermi malý počet prvkov (výsledkov
komparácii) zdaleka tak spolahlivé ako závery v predchádzajúcom bode. Vyskytli sa dokonca paradoxné
výsledky. Napr. pri late č. 24954 dá sa preukázať,
že rozdiel oboch regresných koeficientov je tak velký,
že ho nemožno vysvetliť náhodnými vplyvmi, ale
treba ho považovať za skutočný. Z obr. 1 vidno, že
vysvetlenie treba hIadať vo vybočení výsledku v r.
1965 (ta). Druhý paradoxný výsledok spočíva v tom,
že pri jednej z najvačšich empirických hodnot regresného koeficienta (b = -6,0) nemožno preukázať
regresnú závislosť dÍžky latového metra od času.
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Pozoruhodné je tiež, že odhady regresných koeficientov pre latové metre
(tab. 3) sú v priemere takmer o jeden rad
vačšie ako odhady pre polné normály
oe;
(s výnimkou starších metrov) (tab. 4).
I~
Na rozdiel od normálnych metrov prie.
merné dížky
latových
metro v sa
I~
vačšinou skracajú.
•..•
S ohladom na časté komparácie invarQvých nivelačných lát, ktoré sú u nás
predpísané pri sledovani recentných pohybov zemskej kory [4] i inde nemal by
vplyv lineárnych zmien priemernej dížky
latového metra predstavovať vážnejšie
nebezpečenstvo. Stálo by však za uváženie stanoviť pre ročnú zmenu priemernej
dížky latového metra hornú hranicu, prekročenie ktorej by bolo dovodom na vyradenie laty z používania.
IV. Mimoriadny význam z hIadiska
skúmanej problematiky má otázka regresnej závislosti
priemernej
dížky latového metra od teploty.
Žial touto
1 otázkou sme sa v rámci predloženej práce
I~
nemohli zapodievať.
V súčasnosti sa u nás pri vermi presI~
ných nivelačných meraniach sice ~eria
•..• teplota vzduchu. Ale korekcie z dlžky
latového metra sa zavádzajú s tou teplotou, ktorá bola nameraná pri poslednej polnej komparácii lát. To má za následok, že opravy nameraných prevýšení
sú zaťažené chybou
rozdielu
teploty pri polnej komparácii
a teploty
invarového
pása počas merania.
Ukazuje sa, že na elimináciu tejto
chyby bude nutné určovať priemernú
teplotu invarového pása a zavádzať
opravy do výsledkov napr. podla' [9].
Preto, že pri merani spravidla~ existujú
rozdiely medzi teplotou invarového pása
a teplotou vzduchu, venujú sa v ZSSR [9, 10] intenzivnemu skúmaniu zákonitosti uvedených rozdielov.
Zistené boli aj rozdiely medzi teplotou zadnej a
prednej laty. Na vylúčenie chyby z rozdielnych teplot invarového pása pri meraní a pri komparácii sa
núka aj druhý sposob, ktorý však bude treba ešte
overiť. Ten spočíva v najdeni regresnej závislosti
priemernej dížky latového metra od teploty. Túto závislosť pravdepodobne nebude možné opisať regresnou
priamkou, ale regresnou krivkou (porovnaj [6]). Potrebné hodnoty korekcií k nameraným prevýšeniam
by sa získali priamo z grafu regresnej krivky pre
každú latu. Na odhad charakteristík regresnej krivky
je pochopitelne potrebný dostatočný počet prvkov (výsledkov komparácii). Súčasný vývoj nasvedčuje tomu,
že výrobcovia budú musieť prejsť na výrobu invarových nivelačných lát, vybavených zariadenim na určovanie priemernej teploty celého invarového pása počas nivelačného meanria.
19U

V. Predložené skúmania ukázali, že charakteristika presnosti odhadu priemernej dížky latového metra
polným normálom v laboratóriu neprekroči 10 {-lm
(0'18 < 10 {-lm) pre jednu latu, resp. 7 {-lm (078 < 7 {-lm-
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naných k sledování svislých pohybů zemslkého popre súpravu lát (porovnaj [7]). Tomuto záveru neodvrchu. [Technologický
postup.]
Praha 1970, 85 s
poruje ani hodnota (5).
[5] MEmEPCKHYI, H. H. - 3HTHH, 11. H.: OlllH6KH
Na základe uvedeného mažeme tvrdiť, že zmeny
HHBeJmpOBaHHJI Bbl3BaHHble rrpHMeHeHeM HHBapHblX
priemernej d1žky latového metra súpravy lát menšie
peeK. HH: Tpy.ubl LJ;HHHrAHK. BbIl1. 147, MocKBa 1962,
c. 65-95
ako 7 p,m nemožno pri laboratórnej komparácii poTným
[6] SLUNČÍK, V.: Zkušenosti
z měření délky laťového
normálom preukázať. Naproti tomu mažeme byť istí,
metru při sledování
deformací
údolních
přehrad
že zmeny vačšie ako 14 p,m svedčia o skutočných
velmi přesnou nivelaci v údobí 1955-1959.
Geodet.
zmenách latového metra.
a kartografický
obzor, 1960, Č. 12, s. 228-231
Presnosť komparácie by bolo možné zvýšiť, ke by
[7] BENEŠ, F.: Přesnost určení délky laťového metru
na nivelačných
latích. Geodet. a kartogr.
obzor,
sa poTným normálom v laboratóriu (a pochopiteTne aj
1973, Č. 10, s. 285-288
v teréne) komparovali Qbidve latové stupnice. Kom[8 J MAPlfAK, TI. - BAHKO, íI.: K rrp06JleMMe OqeHKH
parácia obidvoch stupníc je odavodnená ďalej tým,
TOqHOCTH
orrpe.ueJleHHJIcpe.uHeH .uJlHHbl MeTpa peHKH.
že priemernádfžka latového metra prvej a druhej stup)loKJla.u Ha COBeIqaHHIO
9KcrrepTOBreo.ue3HQeCKHX
CJlylK6
coqHaJlHCTHQeCImX
cTpaH rro BblCOKOTOQHOMY
HHBeJlHpo'
nice nemusí byť vždy úplne zhodná a nemusí sa vždy
BaHHIO.BaplllaBa, 16-19 OKTJI6pH1973 r.
úplne rovnako meniť.
[9J TIEPHEB, A. K. - 3HMAH, B. E. - 3HMAH, C. B.
Z p<?rovnania našich výsledkov so Slunčíkovými
- O,llHHEB, H. H.: BJIHJIHHe COJlHe'lHOroHarpeBa
[6] vyplýva, že presnosť komplJ,rácie v poTných podpeeK Ha pe3YJIbTaTblHHBeJIHpOBaHHH.
HH: COBpeMeHHble
.uBHlKeHHH3eMHOHKOpbl Ha reo.uHHaMHQeCKHX
rrOJIHrOmienkach,nemusí byť nižšia ako uvedená.
,
Hax. TalllKeHT 1972, c. 79-84
Vykonané skúmania potvrdili ďalej, že dlžka
[10] O,llHHEB, H. H. - TIEBHEB, A. K. - 3HMAH, C. B.:
poTného normálu sa určuje zhruba jedenapolkrát pres- .
HOBble pe3YJIbTaTblHCCJIe.uOBaHHJI
BJlHJIHHJITeMrrepaTypbl
nejšie ako priemerná d1žka latového metra jednej
HHBapHblXrrOJlOCpeeK Ha pe3YJIbTaTbl HHBeJlHpOBaHHJI
B ropHOH MeCTHOCTH
Ha TaJIrapCKOM rrOJIHrOHe. HH:
laty.
COBpeMeHHble.uBHlKeHHJI3eMHOHKOpbl Ha reo.uHHaMH'qeCKFlXrrOJlHrDHax.AJlMa-ATa 1973, c. 195-204

Do redakcie doŠlo: II. 9. 1974.
CieTompredloženej práce bolo prispieť k pokroku vod.
hade priemernej dlžky latového metra. Na dosiahnutie
toho, zhrnujúc, autori odporučajú:
- zvýšiť skutočnú presnosť a spoTahlivosť laboratór.
nej komparácie, vrátane presnosti odhadu koeficienta tepelnej rozťažnosti,
.
- robiť ročne najmenej 2-3 laboratórne komparácie,
- zohTadňovať pri poTných komparáciách zmeny d1žky
poTného normálu s časom (pokiar sa vyskytnú),
- ča§to a pravidelne komparovať počas meraní ni.
velačné laty poTným normálom. Preskúmať či
časový interval 14 dní netreba skrátiť,
- zásadne komparovať (v laboratóriu i v teréne)
obidve latové stupnice,
- nepoužívať pri veTmi presných nivelačných mera·
niach laty a porovnávacie metre, ktoté nesplňujú
kritéria (napr. pre ročné zmeny s časom ap.),
- zaviesť výrobu invarových nivelačných lát so zariadením na určovanie priemernej teploty invaro~
vého pás a (toto odporúčanie je' odavodnené podTa
literatúry [9, 10]) a nájsťvhodný postup na elimi.
náciu chyby z rozdielu teploty pri pornej komparácii
a teploty invaro"\':ého pás a pri meraní.
O tom či tieto závery majú širšiu platnosť by
bolo možné presvedčiť sa obdobným skúmaním
a analýzou ďalších materiálov, ktoré sú v ČSSR (menovite na GÚ, n. p., Praha) k dispozícii a analýzou
materiálov z poTných komparácií. Autori by také
skúmanie a analýzu vermi udtali.
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Užití metody trojrozměrné geodézie
pro určení a vyrovnání polygonů
inženýrských staveb

Ing. Josef Kabeláč, CSc.,
Katedra vyšší geodézie ČVUT v Praze
Ini. Ivana Racková,
Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov

V letech po druhé světové válce dochází k praktické
aplikaci metod trojrozměrné geodézie. Na rozdíl od
klasické gedézie, která řeší úlohy polohové a výškové
odděleně, řeší je trojrozměrná geodézie společně.
Z této skutečnosti vyplývají již některé její přednosti
i nedostatky. Tak základními přednostmi je, že není
třeba referenčního tělesa, zdlouhavé výpočty na re·
ferenční ploše jsou nahrazeny jednoduššími v prostorovém souřadném systému, není zapotřebí definice
základní hladinové plochy, pokud jde o řešení úloh
jen geometrických atp. Předností je i velká návaznost
mezi trojrozměrnou adružicovou geodézii. Na druhé
straně vyžaduje prostorové řešení bohatších a různorodějších naměřených údajů. Nepříznivě se zde proje.
vují naniěřené zenitové vzdálenosti, které jsou vždy
ovlivněny těžko postižitelnou refrakcÍ.
Základy trojrozměrné gedézie byly' podány H.
Brunsem v práci [1]. Leč pro velkou výpočetní náročnost bylo od předložené teorie upuštěno. Teprve
s rozvojem nových měřických postupů a samočinných
počítačú stoupá, uplatnění metod trojrozměrné geo·
dézie. Jsou rozpracovávány detailně úlohy především
vyšší geodézie. Práce H. Wolfa [2, 3] aj. možno pova.
žovat za základhí v současném slova smyslu. U nás
se touto problematikou začal prvně zabývat L. Hra·
dílek, např-. [4, 5, 6] a to nejen po teoretické, ale
i praktické stránce.
Trojrozměrná, geodézie je velmi úzce spjata s dru·
žicovou geodézií, kde řešení v referenční ploše je ne·
myslitelné. Oba obory na sebe úzce navazují a vzá.
jemně se doplňují. Příkladem spojitosti Qbou oborů
jsou práce K. Ramsayera
[7, 8] aj. Soubor společ.
ných úloh s bohatou citací literatury je v [9].
Žel, na stranách tohoto časopisu se objevily
články s uvedenou tematikou v malém počtu. Patrně
proto, že většina geodetů zařazuje trojrozměrnou
geodézii do oboru vyšší geodézie, družicové geodézie
aj. Ve skutečnosti tomu tak není, či lépe nemusí být.
Metody trojrozměrné geodézie jsou použitelné všude
tam, kde se provádějí měření ve třech .rozměrech bez
ohledu na velikost proměřovaného prostoru. Příkladem
je předkládaná práce.

Zi,iH' Na obr. 1 značí silnější čáry při vrcholech
ramena vodorovných úhlů, ležící v záměrných rovi·
nách. Ze znalosti naměřených veličin Di•i+v Wh Zi.iH
a veličin CPi> Ai je možno definovat vektory Di•iH v souřadném systému, který má počátek příkladně v bodě
Po, Výpočet směrových kosinů je popsán např. v [101Podmínková rovnice pro vyrovnání polygonu v troj.
rozměrném prostoru zní

n

~ Di.iH

=

O.

;=0

Přístupnější výpočetní postup, především s ohle·
dem na určení směrových kosinů, pozůstává v tom,
že všechny směrové veličiny Wú Zi.iH' vztažené k tížnicím tj, redukujeme k tížnici to výchozího bodu Po,
Idea tohoto postupu je uvedena v [11]. My zde použi.
jeme upraveného a zjednodušeného postupu.

Úkolem je veličinyw;, Zi.iH obecného bodu P; reduko·
vat na veličiny mi, Ži.iH' vztažené k bodu Po, resp. k jeho
_tížnici to'
V dalším budeme předpokládat, že jsou rovněž
známy zenitové vzdálenosti Zi.i-l, obr. 1, v protisměru.
Jejich redukované veličiny označme obdobně Ži.i-l'
a) Redukce
směrovýcli
zím bodě

veličin

na výcho-

Je zřejmé, že původně 'naměřené veličiny i redu·
kované jsou v základním bodě shodné. Tedy

b) Redukce
směrových
veli-činna
bodech
sousedních
vůči bodu výchozímu
Jde o vodorovné úhly a zenitové vzdálenosti vzta·
žené k tížnicím tl, tn bodů Pv P n' Redukci demonstruj.
me pouze pro i = 1. Úhel tíž nic to, tl označíme "PO.I'
obr. 1.*) Nyní si představme kouli o poloměru 1, do
jejíhož středu přeneseme tížnice to, tl a spojnice Pl, Po,
Pl, P2• Tuto jednotkovou kouli protnou v zenitech
Zo, Zl bodů PO'Pl a v bodech Uo,v UL2, obr. 2. Body
Zo, Zl' ULO leží na společné hlavní kružnici, neboť
přímky to, tv Pv Po považujeme za různoběžné,**).
Naměřený vodorovný úhel Wl je při bodu Zl a naměřené zenitové vzdálenosti ZLO' ZL2' blízké 90°, jsou
úhlové vzdálenosti mezi body Zv ULO' a Zv U1.2'
Úhel mezi body Zo a Zl je úhel "PO,ltížnic to a tl, obr, 1.

Princip metody vyložíme s pomocí geometrické před.
stavy zachycené na obr. 1. Nechť Pi pro i = O, 1,2, ... ,
n jsou vrcholy polygonu. Jejich spojnice jsou označeny
symboly Di.iH a značí současně i šikmou vzdálenost .
mezi vrcholy polygonu. Přímky ti značí tížnice ve
*) O jeho určení později.
vrcholech polygonu; jejich směr je v prostoru dán
zeměpisnými souřadnicemi CPi, A;. K těmto tížnicím
**) Chyba tímto vzniklá ve výpočtu
jsou. vázány vodorovné.úhly Wi a zenitové vzdálenosti
veličin je menší než 0,05".
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Dn-1,n

Z obr. 2 vyplývá, že redukované
nitové vzdálenosti jsou _
(2)

Zl.O=!1.0

(3)

-

z1.2= Zt,2-

ze·

'1/'0.1 ,

'1/'0.1 cos CO!,

neboť ramena Zl.2a Zl.2 považujeme
v nejbližším okolí bodů Zl a Zo za
rovnoběžná.
Redukovaný vodorovný
odvodíme pomocí věty
sin ml sin Zl.2

úhel

= sin

ID1

C01

Po dosazenLz rov. (3), rozvedení
veličin vyšších řádů dostáváme
sin

t"ót

(sin Zt.2-

'1/'0.1 COSC01

sin Zl.2 có~ C01 (ml -

C(1) =

sin z1.2.'

Za

a vypuštění

~\'Ý

cos Zt.2) = sin

'1/'0.1 cos C01 sin

malých

C01

sin Zt.2,

...

/

.' z,'o

ml c.os Zt.2

l

a po úp~avě dostáváme
(4)

ml

=

C01

+

'1/'0.1 sin

-Zl.xI

co1" cotg Zt.2'

Zcela analogická situace vzniká i při redukování veličin
v bodě P~; index 1 v rov. (2), (3), (4) zaměníme indexemn a index 2 indexeIl). n- 1. Vhodná je geometrie.
ká kontrola, neboť znaménka opravných členů pra.
výclL stranfov:
(2), (3), (4), závisejí na vzájemné
konfiguraci vrcholů.
c) Redukce
bodě

směrovýcli"veličin

na obecném

. Označme tento bod Pi, jeho zenit Zi, vodorovný

~f'éh~w;,zenitové vzdálenosti Zi.i~l a v opačném směru
"1~.';:~i(jsou blízké 90°), úběžníkové body Ui•i-1, Ui•i+1'
Ui.ospojnic Pi, Pi-1, Pi, Pi+1J

Pil

Po, kde spojnice Pi, Po
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ani délkově, ani směrově není zaměřena. Stejně jako
v předchozím případě přeneseme tížnice to, ti a uvede.
nw tři spojnice do středu jednotkové koule, kterou
protnou v zenitech Zo, Zi, a v bodech Ui.i-1' Ui.i+1'
Ui•O' obr. 3. Body Zo, Zi, Ui•o opět leží v jedné rovině,
čili na společné hlavní kružnici. Naměřené a red~kované veličiny jsou rovněž zachyceny na obr. 3. Uhel
'Po,itížnic to, ti se objevuje jako úhlová vzdálenost mezi
zenity Zo, Zi. Redukované zenitové vzdálenosti s nově
zavedenými pomocnými veličinami fli,i-l a fli,i+!, které
poslouží v dalším k zjištění vlastní redukce, a jsou

a získali jsme je ze sférických trojúhelníků Zi, Zo,
Ui,i-l
a Z" Zo, Ui,i+1' v nichž jsme opět strany vycházející z vrcholů Ui,l~1 a Ui,iH považovali za f0vnoběžné. Z těchto trojúhelníků vyplývá

Opět je nasnadě kontrolovat geometrickým znázorněním.
Rov. (5), (6), (7) jsou obecnými tvary redukčních
rovnic, a proto pomocí nich zjistíme potřebnou přesnost
veličin, které v nich vystupují. Jelikož záměry jsou
blízké vodorovným, jsou požadavky přesnosti veličin
v opravném členu rov. (7) méně přísné než pro opravné
členy rov. (5) resp. (6), kde musí být úhel "Po.itížnic
určen s přesností shodnou s přesností měřených zenitových vzdáleností. Úhly fl v rov. (5) a (6) pak s přes.
ností 5', je-li žádána přesnost 0,1" v redukované zeni·
tové vzdálenosti, při délce stran asi 2 km. Pro tutéž
přesnost v redukovaném vodorovném úhlu postačí
znát fl pouze s přesností 17' při sklonu stran 80° a téže
délce asi 2.km. Pro kratší délky stran je p"ožadavek
přesnosti mírnější.
S těmito aspekty musí být určovány veličiny
"Po.ifli,i-l' fli,i+1 V uvedených redukčních rovnicích.
Úhel "Po,ije možno zjistit např. ze vztahu
Do,i

"Po,i=~'
Dosadíme z rov. (5), (6), rozvedeme a po vypuštění
malých veličin vyšších řádů dostáváme po úpravě
sin

Zi,i_l

(sin

{li,i-l

= "Po,i cos fli,i-l
sin

Zi,i+!

(sin

sin

= fli,i-l

{li,i+!

= fli,i+!

sin

{li.i-l

{li.i+! -

= "Po,icos fli,i+!
{li,i-l

-

sin

cos

Zi.i_l

jli,i+!)

,sin {li,i+! cos

+ "Po,isin
+ "Po,;sin

=

fli,i-l)

(9)

,

=

Zi,Hl

fli,i-l

cotg

%>,i-l ,

fli,i+!

cotg

Zi,i+!

a po sečtení
(7)

ml

=

Wi

+ "Po,i(sin

+ sin /li,i+l

fli,i+!

cotg

Zi,i-l

cotg %>,i+1)'

kde Do,i je hodnota délky Do,i redukovaná na nulovou
hladinu s přesností 1 m a R je poloměr křivosti Země
v daném místě. Tutéž hodnotu "PO.l je možno též získat
z rovnice

+

"P5,i

=

(lpi _1p0)2

+

(A.;-

A.O)2
cos2 lpi ~ Ipo,

kde všechny hodnoty zeměpisných souřadnic jsou vzta·
ženy k referenčnímu tělesu. Jsou tedy hodnoty "Po.i
získané z rov., (8) a (9) vypočteny z hodnot geodetic.
kých. Tím se ale nesprávně nahrazují tížnice to, ti,
obr. 1, normálami k referenční ploše (pro uvažovaný
polygon je to koule), což neodpovídá skutečnosti, neboť všechna geodetická měření směrových veličin jsou
vztažena k tížnicím. Bylo by proto jedině správné,
a to i v případě obvyklého způsobu zpracování poly.
gonových pořadů, zavádět astronomické zeměpisné
souřadnice, vztaž~né právě k tížnicírrí, které postačí-
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pro naše účely - získat z geodetických zeměpisných
souřadnic nebo z výpočtů na kouli s připojením topografických tížnicových odchylek, získaných z reliéfu
zemského povrchu v nejbližším okolí bodů polygonového pořadu.
Naměřené veličiny je tteba nejprve redukovat na
směr spojnic center (pozemních značek). Projednejme
nejprve redukci zenitových vzdáleností. Nechť zLí+1
značí změřenou zenitou vzdálenost a ZLi+1 (kterou máme
určit) zenitovou vzdálenost spojnice center Oi> Oi,i+1>
obr. 4. Dále jsou hi, hi+! výšky bodů Pi, Pi+1' nad
centry Ci, Oi+1> jimiž procházejí tížnice ti, ti+!' o kterých nyní stačí předpokládat,
že jsou rovnoběžné.
Hledaná redukce bi,i+1> je
s
Ui,i+1

(10)

hi ~ hi+1
D. .
','+1

=

.

sm

.-- -

D. . _
'.Hl

+ hi+!

hi

2

-

+ (hi

-

+'

Di.i+l
R
cos

h'+1)

.

O,"'+7
.

C

Di,i+7

"
Zi,i+1

---

V předchozím bylo předpokládáno, že tížnice ti, ti+1
jsou rovno běžné. Ve skutečnosti svírají úhel 'lfJi,i+1"
Zanedbáním této skutečnosti vzniká však chyba asi
0,01" při Di,i+1 ~ 1 km, hi = hi+1 ~ 1 ma zLí+1 ~ 80°.
Redukovaná šikmá vzdálenost Df.i+1 je dána vztahem
D9.
_
,.,+1 -

---

.--- .--

(hi - hi+1)2
2Di,i+1

O,.I,'

oj.

7

-------:.----

+

zLí+1 ,

kde měřená šikmá vzdálenost Di,i+l je totožná se spojnicí Pi, Pi+1' Uvedený vzorec -bere ohled na sbíhavost
tížnic. Naměřený vodorovný Jhel wi,i+1redukovat není
třeba.*)
Jsou-li oboustranně měřené zenit6vé vzdálen6sti
redukovány podle rov. (10) a (11), má mezi nimi platit
vztah, obr. 5,
180° -

+ Qi,i+1) + 180° -

(Zi.i+l

+ 'lfJi+1,i =

(Zi.l+i

+ /?i+l,i)+

180°,

kde odchylky Qi.i+!' Qí+1,i jsou způsobeny tefrakcí
[4]. Jestliže předpokládáme Qi+l.i= Qi,i+lje
(12)

Qi.i+1

= (180° - Zi,i+l- Zi+l.i + Y'i.i+l): 2.

Ze.p.~tovévzdálenosti
Zi,i+1

=

Zi,i+1

opravené

+ Qi,i+1

a

o vliv !?i,i:Hjsou pak

Zi+1,i

=

Zi+1,i

+ Qi,i+l'

Příčinou existence-odchylky
Qi,i+1 jsou nejen refrakční změny, ale i měřické chyby a tížnicové odchyl.
ky. Není tedy předpoklad Qi+1.i = Qi,i+lzcela správný.
*) V konkrétní numerioké aplikaoi, která je uvedena
v části 6, nejsou naměřené veličiny redukovány na směr
spojnio oenter, leč na spojnioe měřených šikmýoh vzdáleností, obr; 4 a 8. Doohází pak ovšem pouze k redukoi
zenitovýoh vzdáleností, kdežto šikmé vzdálenosti a vodorovné úhly zůstávají zaohovány. V rov. (10) výšky
hi, hiH pak značí výšky bodů, lil niohž byly měřeny
zenitové vzdálenosti nad hgdy Pi, PiH' mezi kterými
byly měřeny šikmé vzdálenosti, obr. 8. Tento postup je
s'hodný s postupem, uskutečněným v Geodetickém ústavu podleobvyklýoh vzoroů.

ki,i+1 je

Pro úplnost uveďme, že refrakčni koeficient
možno zjistit ze vztahu
- 2
k"~.t+l-

Qi,i+1
--o

'lfJi,i+1

V konkrétním pracovním postupu bychom nyní 7!ískané Zi,iH redukovali na Ži.i+lPO~Ocí rov. (6).
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4. Vyrovnáni. polygonového pořadu v místním pravo·'
úhlém sQl1řádnéllí systému /
P~dle postupu, popsaném v předchozím s.ohledem na
poznámku pod čarou v závěru části 3, jsm~ získali
':redukované vodorovné úhly (Jh a redukované zenitové
vzdálenostiži,i+l (šikmých délek~ vztažené k tížnici to
výchozího bódu Po, VzdálE:lnostijsou zachovány li rovny šiKmým riiěřeným v~dálenostem. Je tedy ji~

možno definovat pravoúhlý souřadn.ý sYf!ťémS(x, y, z)
v kterémž provedeme vyrovnání. Počátkem je bod Po
osy xa y leží ve vodorovné rovině bodu Po, přičemž
osa x leží současně v zámě~né rovině spojnice Po, P1,
ohl" 6. Osa z je totožná s tížnicíto a směřuje od Země.
SměrIÚky jsou definovány podle obr. 6 a určuje jevýraz

1975/107

Geodetický a kartografický obzor
ročník 21/63, číslo 4/1975

Kabe1áč,
geodézie

108

Souřadnicové rozdíly mezi body

=

L1Xi,i+!

"

(16)

sin

Di,i+!

a

Pi

cos

Ži,i+!

n

"

i=O

i=O

tro;rozměrné
inženýrských
staveb

jsou pak

Pi+!

IXi ,

= ~ L1Yi.i+l = ~ L1Zi,i+! =

~ L1 Xi,i+!
•=0

T., Racková, 1.: Užití metody
pro určení a vyrovnání
po1ygonů

O.

Vlivem měřických chyb i z jiných příčin tyto podmín.
ky splněny přesně nebudou. Rov. (16) jsou pak pod.
mínkovými pro vyrovnání metodou nejmenších čtverců. Rov. (16) možno též získat rozepsáním vektorů
v rov. (1) do souřadných složek.
Veličinám

Di,i+l> žihl'

IX,

přisoudíme opravy

VD.,

•

v'i' VOLi' rov. (15) dosadíme do rov. (16), derivujeme
a dostáváme podmínkové rovnice v linearizovaném
tvaru
n

(17)

~

L1Xi,i+!(Di:}+! VDi

i=O

-

tg

+ cotg Ži,i+! v;~/e"-

v~./e") +
•

IXi

n

UL11JJ

= O,

+ cotg Ž"i+! v;~/e" +
v::''/e'') + U = O ,
•

~ L1Yi,i+! (Di:}+! Vn.

~o

I

+ cotg

IXi

I

L111

n

~ L1Zi,i+! (Di.1+! Vn. -

~o

'

tg

Ži.i+! v •

./e" +

,

UL1•

=

O.

Jejich vyřešení vyžaduje zavedení vah již proto, že
vystupují veličiny délkové a směrové. Konkretně tak
bude učiněno v numerické aplikaci v části 5.

5. Numerická aplikace
Praktická aplikace předchozí teorie byla uskutečněna
na velmi jednoduchém polygonovém pořadu, zaměře.
ném a zpracovaném Ing. J. Chalupným
z Geodetic.
kého ústavu při doplňování a zpřesňování trigono.
metrické sítě v Praze, obr. 7. Teodolitem Wild T3 byly
změřeny vodorovné úhly Wj a zenitové vzdálenosti
zLi+! a zLi-1 v obou směrech. Šikmé délky stran
Di,i+! a Di.i-1 polygonu byly zjištěny pomocí elektro.
nického dálkoměru. Tabulka 1 uvádí tyto hodnoty.

i

Hl

I

i-I

149 ex 168
170
168
169
170

-

169
149 ex
170
168
149 ex
169

Vzdálenosti byly měřeny s vrcholů 168 a 170, a proto
jsou uváděny jen v řádcích těchto vrcholů. Na obr. 8
jsou vyznačeny výšky měřicích přístrojů a cílů při
pohledu zevnitř polygonového pořadu. Vzdálenosti
byly měřeny ve směru šipek plných čar, jakož i zenitové vzdálenosti. V protisměrech byly měřeny ve
směru šipek čárkovaných čar. Výšky nejsou vyneseny
v měřítku. Byla zachovávána pouze vzájemná poloha
záměr a sklon záměr buď nad nebo pod horizont.
Podle rov. (10) a (11) byly nejprve redukovány
zenitové vzdálenosti čárkovaných směrů, tj. zenitové_
vzdálenosti jdoucí z bodů PU9 ex, P169 na směry
naznačené na obr. 8 plnýnii čárami, tj. na směry měřených šikmých vzdáleností*). Hodnoty redukcí a zenitových vzdáleností, redukovaných na směry měře·
ných délek, jsou v posledních dvou sloupcích tabulky 1.
V dalším je provedeno porovnání protisměrně
měřených zenitových vzdáleností a získá~y hodnoty

"
"
zi.i-l

Zi.i+l

00';,

I
50 °38' 50,0"

93°01'56"
93°49'57"

48°46'59,0"

90°02'18"
.86°59'30"

181 °46'24,3"

89°37'38"
89°59'39"

78 °47'49,6"

86°12'23"
90°28'10"
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Di,i+1

"i.i+1

zi.i+l

Di,i-l

"i,i-l

zi.i-l

1'07,0"
1'51,6"

93°00'49,0"
93 °48'05,4"

467,964 m
861,135 m

-

O'"
O"
5'38,3"
1'50,1"

663,686 m
207,274 m

O"
O"

90°02'18"
86°59'30"
89°31'59,7"
89° 57'48,9"
86°12'23"
90°28'10"
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měti, že vzdálenosti jsou krátké a vliv měřických i jiných chyb proto značně velký. Navíc obě poslední
záměry tabulky 2 jdou přes řeku Vltavu. Refrakční
koeficienty ki,i+l v 5. sloupci byly posléze určeny z rov.
(13). Taktéž i zde ,poslední dva koeficienty silně vykde R = 6 382 km a Di,i+l je šikmá vzdálenost Di,i+l
bočují. Zenitové vzdálenosti Zi,i+l = ZLi+l
Qi,i+l jsou
redukovaná na nulovou hladinu. S přesností 1 m je v posledním sloupci a jsou uvedeny jen ty, jež se vážou na směry šipek na obr. 7. Tyto pak byly brány do
uvedena v tabulce 2 společně s "Pi,i+!" Hodnoty zi,i+!
dalšího výpočtu.
á Zi,i~;' vstupující do rov. (12) pro výpočet Qi.í+l>
Redukce vodorovných úhlů a zenitových vzdálebyly vzaty z posledního sloupce tabulky 1. Hodnoty
ností na tížnici bodu PU9 ex, jakožto počátku, byla
Qi.i+! by jistě měly být kladné. Avšak mějme na pa.
uskutečněna pomocí rov. (2), (3),
Tabulka 2
(4) a (5), (6), (7), tabulka 3. Potřebné
hodnoty "PO.i byly určeny
i
i + 1
i\.i+1
zi.i+l
ei.i+l
ki.i+1
I 'lJ'i.i+l
z rov. (8). Hodnoty reďukované
149 ex 168
860 ID
27,80"
4,4"
0,32
93 °00'53,4"
délky 15149 ex, 169 = 654 m a úhlu
168
169
468 ID
15,12"
4,1" I
0,54
90 °02'22,1"
/11.69, 168 = 98°34' byly vypočteny
169
170
207 ID
6,70"
-1,5"
-0,45
89°31'58,2"
z trojúhelníku PU9 ex, P168, P169,
170
149 ex
663 ID
21,43"
86°12'19,5"
-3,5"
I! -0,33
obr. 7. V posledním sloupci jsou
směrníky lXi, vypočtené podle rov.
(14). Konečně souřadnicové rozdíly
lil.
sousedních bodů byly určeny podle
i
i + 1
,
Ži,i+l
IXi
'l'o.i
I
I
I
rov. (15) a jsou uvedeny v tabulce
149 ex 168
93 °00' 53,4" I
O
50°38'50,0"
O
4. Uzávěry UA jsou uvedeny v po168
169
27,80"
48 °46' 59,0"
90°02'03,8"
131 °13'01,0"
slednímřádku. Sledujíce obr. 8vidí169
21,14"
181 °46'24,4"
170
89°31'55,6"
129 °26'36,6"
me, že plné záměry měřených vzdá170
149 ex 21,43"
78°47'49,4"
86°11'58,1"
230°38'47,2"
leností v bodech P169 a Pugex nenavazují a je tudíž nutno odpovídající
rozdíly -0,09 m a 0,02 m připojit,
i
i + 1
aby byl získán správný uzávěr UA •.
LlYi.i+1
Llzi.i+1
AXi.i+1
I
I
V případě redukce naměřených veli149 ex 168
859,9432 ID
O
-45,2910 ID
čin na spojnice center tato sku168
~308,3470 ID
352,0119 ID
- 0,2809 ID
169
I
tečnost odpadá.
169
170
-131,6803
ID
160,0623 ID
1,6926 ID
~419,9204 ID
170
149 ex
-512,0652 ID
43,9912 ID
Vyrovnání bylo provedeno po.mocí rov. (17), takže opravy byly
0,1119 ID
připisovány šikmým délkám Di.i+l'
ID
- 0,09
zenitovým vzdálenostem Zi,i+l a
0,02
ID
směrníkům lXi' Váhy byly zaváděny
0,0090 ID
0,0419 ID
ULl
- 0,0045 ID
podle (12) a jsou uvedeny ve dvou
Qi.i+l podle rov. (12), když nejprve 'určíme "Pi,i+!> podle
rov. (8), z výrazu

+

I

I

I

-
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Varianta

PD

1.

2,5

6

2.

2,4

I
4

20

---

---

4,5

---

11

Pz

Pa

0,5
---

2
----

fr, 8

3

dosahuji tížnicové odchylky značných hodnot, či kde
je vyžadována zvýšená přesnost. Jinou přednosti je
vyloučeni referenční plochy a zcela jiné pojetí a tím
i kontrola stávajícich postupů. Nedostatkem je zvýšená výpočetni pracnost a neobvyklost.

[1] BRUNS, H.: Die Figur

[2]
[3]
[4]

. [5]
[6]

[7]

v

Tabulka 6
i

+

1

149 ex 168
168
169
169
170
170
149 ex

I

I

I

Di,i+!

861,136
467,967
207,262
663,684

m
m
m
m

Ži,

i+l

I
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inženýrských
staveb

2

variantách v tabulce 5. Váhy pz (v zenitových vzdále.
nostech) a Pa (ve směrnicich) jsou vždy pro všechny
čtyři záměry shodné. Váhy PD délek jsou uvedeny ve
sJedu indexováni v tabulce 4. Pro 1. (2.) variantu
byly odvozeny za předpokladu, ž@stř'edni chyba zenitovévzdálenostimz == ± 2" (± 1,6"), směrnikuma =
= ± I" (± I") a délky mu..1.,1.+1 ~ ± 1O-5.Dii' + 1
(± 1,5.1O-5.Di•i+l)' Rozdilnost vah se projevila při
vyrovnáni v šikmých délkách maximálně hodnotou
0,7 cm, v.zenitových vzdálenostech se neprojevila a ve
vodorovných směrech maximálně hodnotou 0,3". Pro
druhou váhovou variantu činila středni jednotková
chyba ± 4,6 a výsledné hodnoty z této varianty jsou
tabulce 6. Maximálni absolutni hodnoty oprav
šikmé délky, zenitové vzdálenosti a vodorovného smě·
ru byly -1,2 cm, 5" a -,-0,5". Souřadnicové rozdily
Llx, Lly se změnily maximálně o 1 cm a Llz o 2 cm.

i

f., Racková. I.: Užití metody
pro určení a vyrovnání
polygonů

Kabeláč,
geodézie

<Xi

93°00'58,5" 359°59'59,5"
90°02'06,6" 131 °13'01,4"
89°31'56,8" 129°26'36,8"
86°12'02,1" 230°38'47,1"
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Výpočetni metody trojrozměrné geodézie' možno aplikovat přirozeně i pro jiné měřické práce, jsou-li měřeny
potřebné veličiny. Předevšim v těch oblastech, kde

Do redakce

Lektoroval:

Praktické odstranění chyb způsobených
nedokonale urovnaným teodolitem
(Přesné měřeni vodorovných
teodolitem Zeiss OlOA.)

směrů u velmi strmých

1. Velmi přesné měření vyžadované při sledování
pohybu výškových staveb nutí měřiče, aby nezapomněl na žádné opatření, které by zvýšilo přesnost
měření. Při měření vodorovných směrů u velmi strmých záměr je nutno brát v úvahu" že teodolit nelze
prakticky urovnat s tou přesností, která odpovídá
přesnosti čteného směru na vodorovném kruhu. Zatím
co je u teodolitu Zeiss OlOA možnost číst úhel ha 1ee,
je velmi problematické docílit urovnáni točné osy
alhidády se stejnou přesností, když trubicová libela
má citlivost 20" na 2 mm pohybu bubliny.
2. Jak je známo, nelze odstranit vliv chyb vzniklých nepřesným urovnáním teodolitu měř'ením ve dvou
polohách dalekohledu, jak je tomu na příklad při
chyběkolimačni
nebo chybě ze sklonu točné osy

došlo 14. listopadu

1974

Ing. Miroslav Herda, CSc.,
VÚGTK v Praze

Ing. Mar:tin Baumann,
Středisko geodézie, Jablonec nad Nisou

záměr,

provažování

bodů

na

vysokých

stavbách

dalekohledu. Nezbývá tedy nic jiného než bud přesně
urovnatteodolit
nebo chybou zatížené vodorovné
směry opravit. Prvni možnost v praxi ztroskotává na
nedostatečné citlivosti stavěcích šroubú i na malé citlivosti alhidádové libely.'přesnost lze sice zvýšit čtením
polohy bubliny alhidádové libely a výpočtem opravy,
nebo i použitím přesnější sázecí libely, to jsou však
způsoby v praxi málo použív:ané a často i ne zcela
dostačující. U stroje Zeiss OlOA je citlivost trubicové
libely pro 2 mm dráhy bubliny 20". Pro velmi př'esná
měř'ení, na př·. při sledování pohybu výškových staveb
tato př'esnost vúbec nepostačuje. V případě provážení
svislého směru nepřesně urovnaným teodolitem (20")
může činit odchylká při 50 m výšky až 4,8 mm. U no·
vých ~eodolitů Zeiss 010A je udána střední chyba
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způsobených

ustálení výškového indexu ± Iee (± 0,3"). Nabízí se
tedy využití této přesnosti pro zjištění sklonu točné
osy alhidády a stanovení příslufué opravy měřeného
směru postupein dále uvedeným:

p = -H.tgi~~---

Oprava měřeného vodorovného směru

Llv

=

v.cotg z.sin

ťX

=

i.cotg z

kde v je odklon osy alhidádové od svislice, ťX je vodorovný úhel záměry měřený od směru, do něhož je osa
alhidády odkloněna, z značí zenitovou vzdálenost,
i sklon točné osy dalekohledu vyvolaný odklonem
osy alhidádové od svislice (není myšlen sklon točné
osy dalekohledu způsobený nepřesnou konstrukci).
Pro výpočet Llv potřebujeme zjistit i, což provedeme
přímým měřením s využitím funkce automatického
výškového indexu, z se zjistí normálním čtením zeni.
tové vzdálenosti v obou polohách dalekohledu.
4. Zjištění i:
Hodnotu v.sin ťX = i zjišťujeme jen pro body
s malou hodnotou z (při strmých záměrách). Pro
určení i není nutné znát ani v ani ťX, je možno i měřit
přímo.
Zacílíme na bod, přečteme údaj horizontálního
kruhu. Pootočíme dalekohled o 100 g a upneme jak
výškový, tak i horizontální kruh pomocí ustanovky.
V této poloze přečteme zcela libovolný náhodný údaj
svislého kruhu VI' Dále povolíme pouze horizontální
ustanovku a otočíme dalekohledem o 200 g (vertikální
ustanovka zůstává upnuta). Nyní přečteme opět údaj
výškového kruhu V2•
Rozdíl čtení V2 .

VI = 2 i
V2

-

~=----.

H iee
63620

- 8 t LI
o g v

p -

..!-

-

80·LI~e
636 620

H = výška bodu, 80 = vodorovná vzálenost průmětu
bodu od teodolitu. Směr opravného posunu
je
myšlen kolmo na směr záměry zleva doprava při
pohledu od teodolitu.

+

7. Poměrně snadný a rychlý způsob zjištění oprav
z nesvislosti točné osy teodolitu je umožněn díky
využití vysoké přesnosti ustálení výškového indexu
u teodolitu nového typu jako je Zeiss 010A. U teodolitů
starších s indexovou libelou by byl možný stejný postup jen s tím rozdílem, že efekt by byl podstatně
nižší než u teodolitus kompenzátorem.
8. Uvedený způsob zjištění oprav při provažování
výškových bodů teodolitem zbavuje měřiče pocitu
obav z nepřesného urovnání teodolitu a docHené vý.
sledky jsou stejně spolehlivé jako při použití provažo.
vaciho přístroje. Při úhlovém měření je možno pomocí
nomogramu vyčíslit opravy u strmých směrů přímo
v poli a zapsat je do zápisníku nad hodnoty průměru.
9. Zjištění velikosti a směru odchylky osy alhidádové od svislice při neurovnaném teodolitu Zeiss 010 A.
velikost odchylky (v) i její směr
ze dvou změřených sklonů točné
osy dalekohledu (ix, iy) ve dvou navzájem kolmých
směrech (viz obr. I).
Oba údaje -

("Po

VI'

2

+ cp) vypočteme

5. Abychom mohli správně zavést opravu měřené.
ho směru s ohledem na znaménko, stanovíme pravidlo
pro znaménko i. Při otáčení dalekohledem postupujeme tak jako při měření úhlů v 1.
poloze dalekohledu (ve smyslu ruči.
ček hodinových při pohledu na teodolit shora). Při dodržení tohoto
směru otáčení bude oprava měřeného směr:u
I

LI~c

= 2 (VI -

/

..#

VI)ee.cotg Z

i s ohledem na znaménko. Prakticky
upravíme způsob měření tak, abychom, nenarušili obvyklý postup měření úhlů ve skupinách a řadách. Po
změření úhlů horizontálních, nejlépe
při měření zenitových vzdáleností
změříme též i, při čemž stačí měřit
jen v jedné poloze dalekohledu.
6. Uvedený postup lze též uplatnit při provažování výškových bodů
teodolitem. Zjištění hodnoty i v tom.
to případě použijeme pro výpočet
opravných posunů p kolmých na
záměru v místě vodorovného průmětu bodů. Pro určení znaménka
opět použijeme dříve uvedeného
pravidla.
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1975/111

nvlovy
směr

Geodetický a kartografický obzor
roi!ník 21/63, i!íslo 4/1975

Bauman.n,' M.: Praklfcké
odstraňování
chyb způsobených
nedokonale
urovnaným
teodolitem

112

~v=i

cotg

I

. Z pravoúhlého sférického trojúhelníka vypočteme Neperovým pravidlem v a Ip

Z

I~

o áCC

Z trojúheh;lika

I

v

tglp

tg i'Y
.--.
tg ~'"

tg i'Y

tg v

tg i",

= sin Ip = cos i

Protože se jedná o malé úhly (v, i""
i'Y) je možno zjednodušit výpočet
. v •

Vi~+ i~,
•

i'Y

tg Ip =-.

~'"
Pózn.: znaménko u v považujeme
dohodou vždy za +; potom Ip
bude mít hodnótu podle kvadrantu do něhož patří podle
znamének u i'Y a i",.
~ištěných hodnot v, Ip můžy~
me použít ke zjištění ko·
rekce libovolného vodorov·
ného směru v osnově.

Kl rČ:
LI 'I'n 'v libovolném směru "Pn:
Lltp = '-'-v sin ťX cotg Zn a: " 'lpn
-n

i=z-t\

-

-Ip-"Po

LI", = - v sin ("Pn"-'-Ip ~"Po) cotg Zn

"

,

Směr osy x ztotožníme s m.ěřený~libovolným
sll1ěr, níkem "Po' Ve sférickém trojúhelníku Ia II znall1ená
i", sklontočné osy dalekohledu ve směru "Po, i'Y sklon
ve směru "Po + 100 g, V značí odklon osy alhidádové
od tfžnice, cp je úhel roviny odklonu od roviny XZ.
Podle odst. 4 zjistíme i"" i'Y čtením výškového
kruhu (V) při stále upnuté vertikální ustanovce.
-

. 1

i", = "2 (V

",!+200g

--=-

Vtpo)
Lektoroval:
Ing. Mlroslay Herda, ,CSc.,
VUGTKv Praze
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Ing. Dagmar Kjdnerová,
SPS stavební
v Praze

Panoramatické pohledy a pohledové
mapy

Cesta světové kartografie
v znázornění terénu
a jeho topografického
a doplňkového obsahu je
z velké části dána vývojovou cestou od kreslené
poloperspektivní
(pohledové) mapy k barevnému
soubornému
leteckému snímku.
Poloperspektivní
metoda
znázornění
krajiny
vznikla současně s pojmem znázornění terénu,
i když nebyla označena nějakým odborným termínem, který. ostatně i dnes se dá určit s jistými potížemi a výhradami.
Největšího
rozkvětu
tato metoda dosáhla mezi XVI. až XVIII. stoletím.
Když se rozvinuly způsoby přesného zhotovování
plánů, poloperspektivní
metoda mizí.
Žijeme v době, kdy jednobarevný
snímek se
stále častěji nahrazuje barevným obrazem. V přirozené barvě najde příroda lépe svůj výraz, a nelze zatím ani dost dobře ocenit závažnost a široký význam této metody. Pro získání věrného perspektivního
a poloperspektivního
obrazu krajiny
nám zatím slouží soubor leteckých snímků získaných pod určitým úhlem. Jako malířskou úpravu
provádíme pak generalisaci
(přesněji synthesu)
leteckého snímku, kterou pokládáme za nejsložitější prvek této úpravy. Malířskou retuší dá se
na fotografickém snímku provést zdůraznění (za0stření)
určitého obsahu a nebo naopak potlačení náplně
méně významné. Barevné perspektivní letecké snímky jsou v moderním pojetí práce potřebné, ba nepostradatelné,
jako podklady
pro určité speciální
využití, např. dokumentaci,
plánování, projekty, pro propagaci
turistických
oblastí,
pro vědecké
(např. vodohospodářské)
účely apod.
Velmi dobře dokumentuje tento vývoj a využití
leteckých barevných
snímků stať "Skylab, Outpost on the Frontier of Space" v časopise National Geographic Magazin, 1974, č. 10 se zdařilými barevnými snímky, které byly pořízeny aparaturami amerických družic.
Stejná pozornost
tomuto oboru fotografie se
věnuje, někdy i s generalisací snímku nebo s doplňkovou kresbou, v NSR, ve Francii a Vel. Britanii.
Také v Sovětském svazu se geografové zabývali tímto problémem
užití barevného
leteckého
snímku. Dělo se tak při přípravách a provedení
mapy "Přírodního
pásma SSSR", kdy autoři hleděli dosáhnout maximálního připodobnění
přírodě, jak v barvě, tak ve formě, a to s minimálním
zkreslením zobrazení reliéfu. Přípravné práce byly provedeny průzkumem v terénu se zhotovením
řady skiz a snímků
(Novikov, G. Divov, P. A.
Skvorcov). Jiným dílem, které dokázalo nutnost,
že kartograf krom své bohaté kartografické
erudice musí být dobrým kreslířem, bylo kolektivní
dílo "Příroda naší vlasti" (Komarovskij, Kručev-.
skij, Markova,
Oševněva, Grenkova,
Filipenko,
Černyševa,
ČuburovaJ,
které zdůrazňuje důležitost úpravy a nutnost umělecké a vědecké úrovně. Výtvarná úprava se snaží vzbudit názorný

celkový obraz a zprostředkovat
představu skutečné krajiny.
Uplatníme-li malířské prvky na mapách s reliéfem a vegetačním krytem, Připodobňujeme
je
tím i přírodě. Plastický účin mapového reliéfu
musí vzbudit představu odpovídající proporcionálně skutečnému profilu mapovaného kraje. Pohled
na krajinu je nutno generalisovat,
ale malířská
úprava mapy musí zachovávat určité zásady. Při
respektování
měřítka a účelu (ovšem sám účel
či pi'ání objednavatele často naruší kresbu v tvaru i barevné kompozici) snažíme se kresbou- co
nejlépe
vystihnout
reliéf, osídlení, komunikace
a jiný doplňkový obsah. Kartograficky
se snažíme zachytit přírodní formy při určitém
směru
pohledu, přičemž nepoměr měřítka kresby reliéfu
a ostatní náplně mapy hledíme zmenšit na minimum, avšak vždy se zájmem o zachování dobré
čitelnosti mapového obsahu. Je třeba, aby barevností se mapa podobala
přírodnímu
koloritu,
avšak z propagačních
důvodů pro upoutání větší
pozornosti
často se žádají barvy ve smělejším,
výraznějším
vyjádření.
Je nutné též vystihnout
přírodní světelné efekty, sluneční světlo, vržené
stíny, reflexy, změny přírodních barev ve světlech i stínech dle úhlu sklonu slunečních paprsků. Zde nutno uvést, že změna koloritu v tisku
mapy oproti kresbě barevného
vydavatelského
originálu
je zde zpravidla
důsledkem
snížené
kvality zpracování barevných výtažků. Ovšem i papír a užitá technika tisku (sítotisk - nevhodný
rastr) tu mají podstatný vliv na kvalitu reprodukce. V případě, že je dokonalá souhra všech
těchto technických
předpokladů,
dostaneme názornější a působivější pohledovou mapu.
Vážným nedostatkem
poloperspektivní
metody
je porušení věrného zobrazení délkového, tvarového i obsahového, vůči základnímu plánu či mapě, s kterými se pracuje. Ztrácí se nevyhnutelně
část kresby terénu, která je skryta za poloperspektivním obrazem vyvýšenin. Potíž je také se
současným znázorněním
hypsometrických
výšek.
Měřítko zmenšení se nemůže dodržet
pro celý
zobrazený úsek terénu, neboť terén v pozadí pohledu vykazuje větší zkreslení. Téměř kolmý pohled (průmět)
na terén sice tyto nedostatky
zmenšuje, ale mapa pak nutně ztrácí na své perspektivě i plasticitě.
Existují různé způsoby perspektivního
a poloperspektivního
znázornění.
Konstrukční
kostrou
pro pohledové
mapy jsou pohledové
průměty
vrstevnic, ať kosoúhlé či perspektivní.
O ně se
opírá jednak konstrukce průmětu rozličných čar,
které přispívají k prostorově modelačnímu
účinku sestrojeného
obrazu
k topografické
ploše
a umožňují užití dalších pomůcek, které účin zesilují. Mezi zmíněnými
čarami má vždy přední
význam okrajová čára celého pohledového
průmětu a z ní nejvíce ta část, která se v deskrip-
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tivní geometrii
nazývá obrysem průmětu k nějaké obyčejné spojité ploše.
Jestliže okrajem pohledového
průmětu
vedeme
zorné paprsky, obalují u rovnoběžného
průmětu
obecnou válcovou
plochu, rovnoběžnou
se směrem promítání,
u perspektivního
průmětu
pak
obecnou kuželovou plochu, vycházející
ze středu
promítání; obě jsou zornými plochami. Ty omezují zorný prostor. Pouze zorné paprsky,
které leží uvnitř zorného prostoru, dopadají na topografickou plochu a činí její část, na níž dopadají,. viditelnou.
Konstrukce
obrysu vyžaduje
však některá vysvětlení nad obecná pravidla
(obr. 1).

(Rakousko),
Torkara
(Jugoslávie)
a Biedera
a Kollera (oba Švýcarsko)
a jim se značně přibližují rakouští
Oberbacher,
Stummvoll
a Oberschneider.
Charakter
naší krajiny je pro pohledové mapy
těžší a méně atraktivní
než alpské vySOkohorské
oblasti zmíněných
autorů. Nejčastějším
autorem
panoramatických
pohledů
a pohledových
map
u nás je dr. Vorel St. První práce autora byly
v Orbisu publikovány
již v r. 1951-54
(pohledové. mapy) a v letech 1959~66 vycházely jeho
panoramatické
pohledy na dvoustránkách
časopisu Krásy domova a potom jako samostatné
soubory v publikacích
Krkonoše
(1966) a Beskydy
(1969). Nově od r. 1970 vycházejí
jako barevné
pohlednice
(Orbis) většinou pro oblasti jižních,
západních
a severních
Čech a Vys. Tater.
Pohledové mapy nejnovější
produkce
- Chebsko, České středohoří,
Jizerské hory, Šumava, Jižní Čechy, Labe (Litoměřice-Pirna)
jsou značným
pokrokem
opratí mapám, které vycházely
z dílny tohoto autora po padesátých
letech.
Článek si klade za cíl seznámit čtenáře s částí
mapové tvorby, která je u nás opomíjena, a upozornit na možnost poměrně široké zeměpisné informace, kterou mohou panoramatické
mapy poskytnout.
Dosavadní tvorba panoramatických
pohledů u nás, zaměřená převážně na účely propagační, by měla být ve větší míře rozšířena
i na
zpracování
map vhodných pro ty, kdo se v přírodě seznamují
s krásami naší vlasti.
Do redakce

Kolmý
Perspektivní

Lektoroval:
Ing. l!ohumil Šídlo,
VUGTK v Praze

Obr. 1
průmět vrstevnicová
mapa
obraz vrstevnic
sestrojený
z mapy
pomoci
čtverečkové
sítě

Perspektivní
blok po zdvižení vrstevnic
o určený
(zvolený)
vrstevnicový
rozdll. Nakreslí
se pomocí průsvitného
paptru, který se vždy po zakreslení jedné vrstevnice posune nahoru (když začínáme zakreslení od nejnižší vrstevnice v perspektivnim obrazu) nebo dolu (když začínáme od nejvyšši vrstevnice
v perspektivním
obrazu) o zvolený
vrstevnicový
rozdU (např. 100 m = 1 cm). Obraz
zdvižených vrstevnic přesuneme z průsvitného
papíru na kreslicí
papír nez zakrytých
(neviditelných)
části vrstevnic
a doplníme
tvar bloku.
Zvláště je potřebné, aby vrcholové
partie odpovídaly tvarově skutečnosti,
což znamená osobní
znalost kresleného
terénu kresličem.

Z metod nás budou zajímat jen způsoby vykresh!ní povrchových
tvarů, jako jsou způsoby užívahé pro zhotovení
blokdiagramů.
Jsou to metody
zobrazení terénu pomocí kát z mapy, kátovaného
promítání perspektivního
nebo vyzdvižení vrstev-o
nic z vrstevnicové
mapy nebo dokonce jen kreslením od ruky, což si ovšem může dovolit jen
zkušený kreslíř-geograf,
jakým byl např. W. M.
Davis. Pro vznik blokdiagramů
pomocí afinních
kopií vrstevnic se například
s úspěchem
dá použít afinograf
(K. Kuchař:
Kapitoly
z nauky
o -mapách, Praha 1943). Jako příkladné
práce .toho druhu uvádí K. A. Salisčev v Základech
mapování - Raisze (Francie),. Borodina (poloostrov
KOla), Kiimmerleho
(Švýcarsko).
V současné době nejdokonalejší
díla vycházejí z dílI).y Beranna

došlo 5. září 1974.

Ve dnech 5.-6. 11. 1974 se konal v Plzni "Seminář
průmyslovéflo měření". Seminář připravila
ZP ČVTS
Geodézie, n. p., Plzeň, ve spolupráci s KV ČVTS v Plzni.
Po zahajovacím projevus.
ing. K. Průchy, předsedy
KV ČVTS v Plzni přednesl s. ing. Mir. Herda"CSc., pracovník VÚGTK, přednášku "Zásady digitalizace základní
mapy závodu a možnosti jejího využívání".
Upozornil na využití nových registračních
dálkoměrů
při měření ZMZ z ekonomických a racionalizačních
důvodl:'!, na efektivní využití digitalizace při měření inženýrských sítí, na možnost zvyšování produktivity práce
i možnost převedení některých prací - sestavení registr!'! - do kanceláře.
S. ing. Cikánek, odpovědný geodet při stavbě mostu
přes Ohři, upozornil ve své přednášce na obtížnost měř.
pracÍ ve velmi nel?říznivém terénu, nebezpečí těchto
prací a nedostatečné
kvalitativní vybavení pracovníku
[stroje, oblečení pro zimní období). Nedostatečné
je
ohodnocení těchto prací po stránce fakturační
v poměru k ost.atním měřickým pracím.
S. ing. Havel, odpovědný gllodet při výstavbě provozu Epichlorhydrin-Tetrapér
ve SpOlku pro chemickou
a hutní výrobu,. n. p.; Ústí n. I.abem, podal podrobné
informace o práci odpovědného geodeta při realizaci
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jednotlivých stavebních etap stavby Epitetra. Upozornil
na nevyhovující měřítko 1: 1000 pro ZMZ.
S. ing. Síma, CSc., pracovnik VÚGTK Praha, přednesl
zajímavou přednášku
na téma "Systém analytického
zpracování dat z pozemních měř. snímků Stereo-VÚGTK"
a jeho aplikace v průmyslu a stavitelství. Uvedl několik
případů praktického použití této metody. Přlidnáška byla doplněna řadou diapozitivů, které vhodně doplňovaly
přednášenou teorii.
S. ing. Karel Svec, odpovědný geodet pro výstavbu
Severočeských
papíren ve Stětí, seznámil posluchače
s problematikou
zeměměř. prací při výstavbě papírny
ve Štětí II (hodnota 3,5 mld.). Přednáška byla doprovázena promínutím řady fotografií Epodiaskopem.
S. ing. Stránský, odpovědný geodet n. p. Skoda, Plzeň,
hovořil o prob:ematice
prací v tomto gigantickém závodě a poukazoval též na nedostatečné
vybavení měřickýclf čet (stroje, vhodný oblek, obuv aj.].
S. ing. Běle, pracovI!ík střediska spec. prací Geodézie,
n. p., Plzeň, informoval posluchače o spec. měřických
pracích při proměřování rotačních pecí a proměřování
a usazování sušek BS 10. I tato přednáška byla doplněna několika diapozitivy.
Každá přednáška vyvolala zajímavou diskusi, zaměřenou převážně k praktickému využití přednesených problémů.
Závěr semináře zhodnotil technicko-výrobní
náměstek a' č:en KV CVTS s. ing. Zděnek Tyti, poděkoval
všem přednášejícím
za dobře připravené
přeanášky.
S potěšením konstatoval angažovanost mladých specialistů a jejich zanícenost, řešit společné problémy.
Seminář přispěl k řešení odborných problémů na úseku průmyslového měření.
Ing. Václav Mathauser,
Geodézie, n. p. Plzeň

na meranie gyroteodolitom.
Oboznámil účastníkov so
skúsenosťamiz
merania gyroteodolitom MOM Gi-B1, získanými na pražskom metre.
3. Prof. Ing. Dr. Miroslav H a u f CSc., CVUT Praha:
v referáte "Z práce pracovnej skupiny E/6 FIG" informoval o zriadení študijnej skupiny "Gyroteodolity a i('11
využitie" v rámci 6. komisie FIG a jej náplni práce.
4. Ing. Ján Ci r b u s CSc., VŠT Košice: "Uplatnenie
gyroteodolitov v geodézii" poukázal na možnosti využívania autonómnej
gyroteodolitovej
orientácie,
nahradzujúcej astronomické merania, využívanie gyroteodolitov pri realizácii stavebných projektov, ako aj v trigonometrickom a polygónovom sp6sobe určovania nových
bodov.
5. Ing. Aleš Muč k a CSc., VŠB Ostrava: "Presnosť
usmernenia banských priamok sovietskymi gyroteodolitmi MV". V prednáške sa autor zaoberá jednou z najd61ežitejších a najobtiažnejších
prác v banskom meračstve - pripojením a usmernením banských priestorov
a jeho bodového pora k povrchovému bodovému poru.
6. Ing. Jaroslav N o v o t n ý, VA AZ Brno: "Výsledky
merania s gyroteodolitmi v uránových bániach" .. Autor
na základe sprac('Jvaného meračského materiálu podáva
obraz o presnosti gyroteodolitu MOM Gi-B1, ktorú charakterizuje
strednou
chybou v orientácii
meračskej
priamky m = ± 7". Verkú pozornosť venuje zisťovaniu
adičnej konštanty a poukazuje na možné sp6soby zvýšenia presnosti v orientácii priamky.
Symp6zium splnilo svoje poslanie, a ako to zd6razni!
v záverečnom slove aj tajomník Cs. výboru geodetického
a kartografického,
zoznámilo širšiu odbornú verejnosť
s možnosťami ďalšieho uplatnenia gyroteodolitov v geodetickej praxi, najma ak si uvedomíme, že u nás poUživané prístroje sovietskej a maďarskej výroby predstavujú súčasnú svetovú úroveň.
Ing. Jaroslav Abelovič, CSc.,
Katedra geodetických
základov,
SvF SVŠT Bratislava

Sympózium "Možnosti využitia.
gyrot:eodolitov v geodetic~ej praxi"

Dňa 19.novembra
1974 sa konalo v Brne celoštátne
sympózium "Možnosti využitia gyroteodolitov
v geodeHekej praxi", ktoré usporiadala
Spoločnosť geodézie
a kartografie CVTS a Slovenská geodetická a kartografická spoločnosť SVTS. Ťažisko práce spočívalo na súdruhoch z výboru odbornej skupiny pre geodetické základy z Brna.Zúčastnill;J sa na ňom do 90 účastníkovo
Sympózium sústredilo pozornosť predovšetkým
na využitie gyroteodolitov vgeodetickej
praxi a poukázalo na
dalšie oblasti ieh možného a širšieho využívania. Odznelo celkom 6 prednášok, 5 diskusný{:h príspevkov
a časť sympózia bola venovaná praktickým
ukážkam
merania gyroteodolitmi
a gyroskopickými
nástavcami.
Účastníci sympózia dostali zbomík prednášok, ktorý
svojou obsahovou náplňou a stavbou referátov m6že
poslúžiť aj ako pom6cka na dalšie zavádzanie gyroteodolitov a gyroskopfckých
nástavcov
do geodetickej
praxe. Ide v ňom o tieto prednášky:
1. Doc. Ing. Zdeněk N e vos á d, CSc., VA AZ Brno:
"Gyroteodolity". V úvodne'j prednáške autor vysvetruje
princíp činnosti gyroteodolitov
a ich rozdelenie, popisuje metódy na určenie rovnovážnej polohy kmitajúceho
zotrvačníka, postup merania a výpočtu azimutov, podáva
prehlad využiti a gyroteodolitov
pri geodetických prácach, poukazuje na dosahovaIiú presnosť.Uvádza
prehradnú taburku d61ežitejších typov prístrojov, ktoré s'\
v súčasnosti používajú. Z hradiska automatIzácie, vačšej
efektívnosti a racionalizácie meračských prác má podra
autora .verkú perspektívu spoločné využitie teodolitov,
svetelných
diarkomerov a gyroskopických
nástavcov
súčasne.
2. Ing. Miroslav Her d a CSc., VÚGTK Praha: ;,Vplyv
prostredia pri použití gyroteodolitov na metre". Referát
na základe výskumu podáva obraz o vplyve prostredia

Seminář pro odpovědné geodety
a výsledky zkoušek

Vyhláška Ceského úřadu geodetického
a kartografického (CÚGK] z 31. 1. 1974 čís. 10./1974 Sb. upravuje
p o s tup
a p o v i n n o s t i investora, ,generálního projektanta a dodavatelskýchorganizací
při provádění g e o d e t i c k Ý c h p r a c í v e v Ý s t a v b ě, které účastníci
výstavby zajišťují kvalifikovaným
pracovníkem,
jehož
jmenují o d p o věd n Y ID g e ode tem,
jestliže úspěšně složil zkoušku pro odpovědné geodety podle odst. 2
§ 3 citované vyhláš!(y.
Předseda CÚGK jmenoval zkušební komisi k prověřování způsobilosti k výkonu odpovědného geodeta a uložil
Oborovému středisku
vzdělávání
pracujících
(OSVP]
ve VÚGTK - Praha, zajišťovat agendu zkušební komise.
Zkušební komise na své první schůzce doporučila OSVP
uspořádat pro přihlášené kandidáty ke zkoušce seminář, v němž by byla konzultována rozsáhlá látka zákonných l)stanovení, předpisů, CSN a technologií, jejichž znalost je prověřována při zkoušce, a tím nahradit
'přípravný
kurs odpovědných geodetů v investiční výstavbě, dříve pořádaný Odbornou skupinou inženýrské geodézie CVTS.
OSVP zorganizovalo první seminář ve dnech 25. až 27.
listopadu 1974, přihlášení kandidáti obdrželi s pozvánkou na seminát' "Přehled předpisů a norem", jejich znalost se vyžaduje k získání způsobilosti k výkonu funkce
odpovědného geodeta.
Seznam pt'edpisů je rozdělen do tří skupin; v první
skupině je 22 základních předpisů a norem, ve druhé
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skupině je 26 předpisů a norem, které je třeba znát rámcově, ve třetí skupině 6 předpisů, které upravují hospodářské vztahy v investiční výstavbě, financování
a
fakturování geodetických
a kartografických
prací. Na
semináři v rozsahu 20 hodin byla rozdána skripta a jednotliví lektoři probrali celou požadovanou látku za předpokladu, že kandidáti povšechně předpisy znají, a proto
se zaměřili ve svém výkladu na praktické používání
předpisů a norem, specifické zvláštnosti plnění povinností investora, generálního projektanta
a dodavatelských
organizací při geodetických pracích ve výstavbě a byly
zodpověděny dotazy účastníků semináře k jednotlivým
předpisům. Semináře se zúčastnilo 39 účastníků, kteří
pak byli pozváni ke zkouškám v lednu 1975. Pro velký
počet přihlášek byl zorganizován ve dnech 14; a 16. ledna 1975 druhý seminář ve stejném rozsahu a se stejnou
náplní pro 46 účastníků.
A b s o I ven t i I i s top a d o v é h o sem i n á ř e byli
pozváni ke zkouškám na 8. a 9. ledna a na 22. a 23. ledna
1975. Z pozvaných kandidátů složilo úspěšně zkoušku
2 6 s o u d r u h Ů, kterým budou prostřednictvím
krajských geodetických
a kartografických
správ vydány
"P r ů k a z y o z p Ů s o b i los t i k v Ý k o n u f u n k c e od p o věd n é h o g e ode t a". Oprávněný pracovník může používat řádkové razítko podle vzoru uvedeného v průkazu. Zbývající soudruzi buď neuspěli u zkoušky, nebo požádali o pozvání na pozdější zkušební termín,
který bude v březnu a je určen převážně pro absolventy
lednového semináře.
Výsledky zkoušek pořádaných v lednu prokazují, že
někteří soudruzi dosud podcel'íují znalost právních předpisů a norem a spoléhají příliš na praktické zkušenosti,
které mnohdy jsou úzce specializované.
Pro rok 1975 předpokládá OSVP uspořádání ještě dvou
seminářů, jeden v prvním pololetí a druhý ve čtvrtém
čtvrtletí, bude-Ii dostatečný počet (min. 20 účastníků na
seminář) přihlášených účastníků, zatím je přihlášeno 10
účastník!"l, kteI-í splňují požadavek vzdělání a praxe.
Ke zlepšení výsledků zkoušek je třeba, aby kandidáti
po absolvování semináře věnovali dostatek času studiu
těch předpisů, na něž lektoři upozorňují při semináři.
Nově přihlášeným účastníkům semináře doporučujeme,
aby ještě před návštěvon semináře se obeznámili povšechně se všemi 54 předpisy a zvláštní péči věnovali zákonům, vyhláškám

a vůbec právním

předpisům.

I

Funkce odpovědného geocleta, jak vyplývá z vyhlášky
čís. 10/74 Sb. je značným přínosem pro činnost geodetů
ve výstavbě, neboť sjednocuje rozsah a způsob jejich
práce a má v praxi velkou důležitost pro postavení geodetů, jejichž práce není nahraditelná.
I

Ing. Pec k a Karel,
OSVP - VÚGTK - Praha

Gocal, J., Ney, B., Platek, A., Rola, F.: Geodezja iniynie(Inženýrsko-průmyslová
geodézie),
přednášky, část I až III, skriptum A.G.H. Krakov, 1974,
brož., formo B5, S. 272, 217 a 218, obr. 244, 171 a 96, četné
tab., cena jednotl. dílů Zl. 21,-, 18,- a 17,-.
Pod redakcí
Dr. Neya zpracovali
autoři
celkem
11 hlav, a to 1. až 4. v I. díle, 5. až 7. v II. díle a zbývající
ve III. díle. Jednotlivé hlavy jsou věnovány těmto
otázkám:
1. Všeobecné údaje (16 s.]; 2. Metodika vytyčování oblouků (72 s.); 3. Vytyčování průmyslové výstavby (149 s.);
4. Geodetická spolupráce při montáži budov (45 s.); 5.
výpočty kubatury zemin a výškové úpravy terénu (35 s.);
6. Geodetické práce v dopravním stavitelství (140 s.);
7. Geodetické práce ve vodním hospodářství (43 s.); 8.
Geodetické práce při projektování a vytyčování podzemních rozvodů (28 s.); 9. Geodetické práce při výstavbě
sportovních z,ařízení (18 s.]; 10. Zaměřování ukončené

ry;no-przemyslowa

výstavby průmyslových závodů (31 s.); 11. Geodetická
měření posunů (141 s.].
Ačkoli jde jen oskriptum
věnovali mu autoři velkou
péči, obrazová část, stroj opis i matematické vzorce jsou
upraveny přehledně. Látka je uspořádána v logickém
sledu, obdobně jako na našich vysokých školách a blíží
se i našim učebním osnovám. Jelikož i polská geodetická
praxe je velmi blízká naší je pochopitelné, že i náplň
skript se obsahově blíží, někde i shoduje. Přednáškám
je asi věnován větší hodinový rozsah.
Z didaktického hlediska je látka vhodně upravena
a každá kapitola končí seznamem literatury, což u tak
objemného díla je výhodné pro studium. Zajímavá je ta
okolnost, že až na tři výjimky u autora Gocala je citována převážně jen polská literatura a částečně sovětská. U nás se autoři zpravidla snaží poskytnout vysokoškolskému studentu co nejširší rozhled a uvádějí široký výčet z literatury sousedních zemí.
Bohatý obrazový materiál je pečlivě vybrán přímo
z praxe, takže skriptum se stává absolventu i dobrou
příručkou pro příští práci.
Skripta jsou určena jen pro posluchače Institutu inženýrskoprůmyslové geodézie na Oddělení důlního měřictví
Hornicko - hutnické akademie v Krakově.
Čtenář má možnost porovnat si obsah a náplň recenzovaných skript s naší celostátní učebnicí a seznámit se
nejen s podobnostmi, ale i s šíří práce našich polských
přátel. Prvý díl naší učebnice vyšel z pera autora recenze v r, 1966 a druhý díl autorů Kramphanzl, V. a Michalčák, O. vyjde v nejbližších dnes s tříletým zpožděním.
Čtenářům časopisu a pracovníkům v oblasti inženýrské geodézie vřele doporučuji tuto jazykově přístupnou publikaci k studiu a obohacení svých znalostí. Zájemci si mohou skripta objednat cestou nejbližšího knihkupectví u "Dom KSiqžki, Kraków", ul. Podwale 6.
Prof. Krumphanzl,
Geodézie, n. p.,
Praha

Doc. Ing. Štefan Juráni 6S-ročný

Koncom r. 1974 dožil sa významného jubilea - 65 rokov svojho života člen Katedry mapovania a pozemkových úprav Staveb. fakulty SVŠT v Bratislave doc.
Ing. Štefan J u rán i. Narodil sa 28. 12. 1909 v Trnove
v okrese Martin, kde vyštudoval i gymnázium. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1936 v Brne na vysokej
škole pofnohospodárskej.
Potom začal pracovať na
Štátnych
výskumných
ústavoch
pofnohospodárskych
v Bratislave.
Tvorivá práca jubilanta bola čoskoro prerušená Slovenským národným povstaním, ktorého sa v rokoch 1944
a 1945 aktívne zúčastnil, za čo bol aj vyznamenaný čsl.
vojenským krížom.
Do r. 1957 pracoval nepretržite na Ústrednom kontrólnom a skúšobnom ústave pofnohospodárskom v Bratislave vo vedúcich funkciách.
V roku 1957 prešiel ako docent do služieb SVŠT na
Stavebnú fakultu v Bratislave. Prednášal celý rad disciplín od pedológie, meteorológie a klimatológie, všeobecného pofnohospodárstva
až po špeciálnu rastlinnú
výrobu, pofnohospodársku výrobu a ekonomiku.
Pre poslucháčov denného štúdia a štúdia popri zamestnaní napísal viaceré učebné pomocky a skriptá
z pofnohospodárskych
disciplín. Bohatá je jeho posudzovatefská a oponentská činnosť v mnohých odborových komisiách a organizáciách.
Ooc. Ing. Š. J u rán i od roku 1958 je členom skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky na odbore
geodézie a kartografie, na smer,e hydromelioračné stavby
SvF SVŠT, ako aj členom komisie pre kandidátske skúšky z polnohospodárskych
vied na Vysokej škole ekonomickej .v Bratislave.
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Ako pedagóg aktívne sa angazuJe v masových organizáciách na fakulte, najma vo Zvaze čsl.-sc"JieISKeho
priaterstva a v ČSVTS.
Za jeho všestrannú činnosť pre rozvoj čsl. socialistického pornohospodárstva
bol vyznamenaný Federálnym
ministerstvom
pornohospodárstva
a výživy pamatnou
medailou z príležitosti
200-ročného trvania výskumu
a šrachtenia pornohospodárskych
plodín, ako aj MPVž
SSR pri príležitosti
100 rokov šrachtenia rastlín na
Slovensku.
Za bojové zásluhy
pri oslobodení
čsl.. republiky
. z protifašistického
jarma bolo mu udelené čestné uznanie Ústredným výborom zvazu protifašistických bojovníkov pri príležitosti 25. v'ýročia SNP a udelená medaila
"zaslúžilý bojovník proti fašizmu".
Najbližší spolupracovníci
vyslovujú jubilantovi doc.
Ing. Š. J u rán i m u pri dožití jeho 65-narodenín poďakovanie za výchovu mladej generácie, želajú mu do
dalších rokov života pevné zdravie a vera úspechov
v pedagogickej práci na škole i v osobnom živote.
Doc. Ing. Ivan Rybársky,

CSc.

Ostopovice nedaleko Brna prožívaly 1. rok světové
války, když se v nich dne 31. ledna 1915 narodil soustružníkovi Cyrilu Jílkovi jediný syn. Od té doby uplynulo 60 let, celý věk poctivého a svědomitého pracovníka, kterým je ing. Cyril Jílek, vedoucí dislokovaného pracoviště ČSD-geodetické
kanceláře Střední dráhy v Brně.
V životní dráze to byla zase válka, která změnila jeho
dagí osudy. V době, kdy měl vykonat II. stáiní zkoušku,
byly v roce 1939 vysoké školy uzavřeny.
Traťová stavební správa v Brně se tak stala jeho
prvním zaměstnavatelem.
Poznal práci traťových dělníků, prošel kursem výpravčích a ke konci války pak
nastoupil jako technický elév k železniční stavební správě II v Brně. Po osvobození vykonal voj. prezenční službu
a složil II. státní zkoušku s vyznamenáním. Kdo poznal
kOlJzlo železničního provozu, ten nerad toto prostředí
opouští. Ing. Jílek mu také až dosud zůstal věrný. Po zrušení stavebních správ přešel k železničnímu stavitelství
a' v roce 1957 byl přeložen k nynější pracovní skupině
Geodetické kanceláře v Brně. Dnem 1. února 1960 byl
pověřen vedením dislokovaného pracovišiě a tuto funkci
zastává dodnes. Veškerou svou životní energii věnoval
namáhavé práci železničního geodeta. Svou svědomitostí a pečlivostí je příkladem ostatním spolupracovníkům.
Odbornou .úroveň udržuje stálým kontaktem s technickou literaturou.
Jako jeden z prvních železničních
geodetů úspl'šně absolvoval v roce 1968 kurs odpovědných geodetů. Jako člen KSČ zastával řadu veřejných
funkcí.
Na II. celostátní konferenci o železniční geodézii obdržel
čestné uznání FMD za svědomitou a dlouholetou práci
v oboru. V roce 1971 mu byla udělena medaile k 50. výročí
založení KSČ a v roce 1972 získal resortní odznak "Vzorný pracovník v žel. dopravě".
Se jménem ing. Cyrila Jílka je nerozlučně spojen vývoj
ž€lezniční geodézie v brněnském provozním oddílu ČSD.
S jeho jménem se setkáVáme na desítkách geometrických
plánů, zhotovených pro majetkoprávní uspořádání železniční evidence nemovitostí. Jeho autorství nese více než
stovka originálů Jednotného železničního plánu. Ing.
Jílek patří mezi ty skrOmné a pracovité geodety, kteří
pracují téměř v ústraní. ale zanechávají po sobě kvalitní práci a talwvé výsledky, které jsou vždy vizitkou československé geodézie.
V letošním I'Oce hodlá k 1. 7. 1975 ukončit Svou služební činnost. Věříme však, že pevné zdraví, které ho
dosud nezklamalo, bude mu i nadále stálým průvodcem a umožní mu vrátit se na občasnou výpomoc do řad
geodetů. V každé jeho další činnosti mu přejeme jménem
všech železničářů hodně spokojenosti a s úsměvnou pohodu v každém dalším dnu.
ČSD -

Ing. V. Vyhnánek
geodetická kancelář

Ing. Ladislav Šinka, šestdesiatročný
Dňa 15. 'apríla 1975 dožíva sa 60 rakov Ing. Ladislav
Šinka, technický
námestník
riaditera Geodézie n. p.
v Bratislave. Narodil sa v Leviciach v robotníckej rOdine. Po maturite na Reformnom r'eálnom gymnáziu
v Leviciach študoval v rokoch 1933-1939 na CVUT
v Prahe smer zememeračského
inžinierstva. Po ukončení vysokoškolských štúdií pracoval nepretržite v odbore geodézi'e a kartografie. V rokoch 1939 až 1948
pracoval v katastrálnom
meračskom úrade v Bratislave. V rokoch 1949 až 1953 pracoval na zememeračskom
odbore Pev,erení8tva financií, neskor Povereníctva techniky a Povereníctva stavebníctva, do posobu-osti ktorých postupne prechádzalo riadenie vecí poz,emkového
katastra
a verejného
vymerovania a mapmlania
na
Slovensku. Po sústredení geodetických
a kartografických prác v rezorte Ústrednej správy geodézie a kartografie a zriadení jej oblastného orgánu Správy geodézie a kartografie na Slovensku, pracoval na tomto orgáne vo funkcii vedúceho oddeJ.enia a neskor vo funkci riaditera Geodetického úst'avu v Bratislave odkinr
koncom tohoto roku sa vrátil opať na Správu geodézie
a 'kartografi.e na Slovensku, kde pracoval až do je'j zrušenia v rámci reorganizácie štátnej správy. V rokoch
1961 až 1971 pracoval na Geodetickom ústave v Bratislave,
Ústave geodézi'e a kartografie
v Bratislave,
Oblastnom ústave geodézie v Bratislave vo funkciách
námestníka riaditerov týchto organizácií a v roku 1972
na Oblastnom ústave geodézie a kart-ografie v-o funkcii
povereného riaditera ústavu. p,o zrušení tohoto ústavu
koncom roku 1972 a vytvorení Geodézie n. p. v Bratislave, prešiel do služieb tohoto pódniku a vykonáva v tomto podniku funkciu technického námestníka
riaditera doteraz.
Súdruh Ing. Šinka absolvoval
Večernú univerzitu
marxizmu-leninizmu a zúčastňuj'e sa politického školenia v rámci RSŠ. Pri svojej praCl a vykonávaní
1iverených funkcií vždy sa angažoval za hospodársku
politiku strany. Počas svojej dlhoročnej činnosti v odbore geodézie a kartografi.e vykonával rozne funkcie
v orgánoch
a organizáciách
ROH, ZČSSP, ČS VTS.
Aktívne pracuje aj v roznych odborných komisiách
v rezorte geodézie a kartografie i mimo rezortu. Na
všetkých pracoviskách
a vykonávaných
funkciách sa
oceňuje jeho odborný a tvorivý prístup k riešeniu
úloh.
Je dlhoročným členom redakčnej rady Geodetického
a kartografického
obzoru.
Pri prHežitosti jeho šesťdesiatých narodenín, za všetku prácu, ktorú vykonal pre rezort geodézie a kartografie a našu socialistickú
spoločnosť
vyslovujeme
jubilantovi úprimné súdružské podakovanie.
Do dalších rokov života mu želáme dobré zdravie a vera
osobných a pracovných uspechov.

Prof. Ing. Anton Suchánek, CSc. 50- ročný
Dňa 24. 4. 1975 sa dožíva prof. Ing. Anton S uch áne k, CSc., riadny profesor
geodéz{e na Stavebnej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej
(SVST)
v Bratislave významného životného jubileá - 50 rokov.
Narodil sa 24. 4. 1925 v Bohuniciach, okres Pov. Bystrica. Maturoval na gymnáziU v Trenčíne r. 1946. Zememeračské štúdium skončil na SVŠT v Bratislave v roku
1950. Potom rok pracoval ako asistent na Ústave praktickej geometrie SVŠT. V rokoch 1951-54 bol interným
vedeckým ašpirantom u prof. Pot u žák a na ČVUT
v Prahe, kde v roku 1954 obhájil dizertačnú prácu
z oblasti technickej geodézie a získal vedeckú hodnosť
kandidáta vied. Od roku 1954 až dodnes posobí na odbore geodézie a kartografie
Stavebnej fakulty SVŠT
v Bratislave. Za docenta pre geodéziu bol vymenovaný
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v roku 1956 a za riadneho profesora 1. 8. 1964. Od roku
1958 je vedúcim Katedry geodetických
základov. V 1'0koch 1959-1966
bol aj 'vedúcim astronomicko-geodetického observatória
SVŠT. Viac rokov zastával funkciu
prodekana Stavebnej fakulty SVŠT a v súčasnosti je pro:
rektorom SVŠT. akrem týchto pedagogicko-vedeckých
funkcií je členom vedeckých, odborných a pedagogických
rád a komisií na fakulte, na SVŠT a Ministerstve školstva
SSR. Má výraznú a rozsiahlu činnost .aj v straníckych
a spoločenských organizáciách nielen na vysokej škole
ale aj mimo nej. Je predsedom Slovenskej geodeticko-kartografickej
spoločnosti SVTS, predsedom Československého výboru geodézie a kartografie ČSVTS členom
predsedníctva
Ústrednej rady ČSVTS. V rá~ci
tejto
činnosti výrazne sa zaslúžil o rozvoj spolupráce s vedeckotechnickými
spoločnosťami socialistických
krajín.
Prof. S uch á n 13 k má vermi úzky styk s praxou. Je
členom kolégia predsedu
Slovenského
úradu geodézie
a kartografie, členom kolégia astronómie, geodézie, geofyziky a meteorológie pri SAV, členom Národného komitétu geodézie a geofyziky pri ČSAV, členom Vedeckej
rady Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave a i. Zúčastňuje sa na riešení významných a odborne náročných
expertíznych
prác pre potreby rezortu
geodézie a kartografie a národného hospodárstva.
Pole p6sobnosti prof. S uch á n k a je široké. Ťažisko
jeho činnosti je však. v oblasti pedagogickovýchovnej
na vysokej škole. Má rozsiahlu publikačnú,
verejnoprednáškovú
a vedeckovýskumnú
činnosť, ktorá úzko
súvisí s jeho pedagogickou činnosťou. Je autorom viacerých dočasných vysokoškolských učebníc a známej knižnej publikácie "P o I Yg o n o m 13 t I' i a s o z á k I a dnic o vou I a t o u", ktorá vyšla r. 1957 v SVTL v Bratislave. Viaceré jeho príspevky sú geodetickej verejnosti
známe Z publikovania
v našom časopise Geodetický
a kartografický obzor a v zborníkoch.
Cenná a rozsiahla je jeho činnost pri posudzovaní výskumných, kandidátskych,
habilitačných a iných odborných prác pre inštitúcie i celej ČSSR. Dobré sú aj jeho
výsledky ako školitera pri výchove vedeckých ašpirantov z oblasti technickej a teoretickej geodézie.
Prof. S uch á ne k je pracovitý, otvorený, kamarátsky, s dobrým vzťahom ku spolupracovníkom.
Jeho
život je naplnený neustálou
plodnou prácDu, v ktorej
plne využíva svoje dobré organizačné schopnosti, široký
rozhrad, bohaté teoretické poznatky a praktické skúsenosU, získané nielen v styku s praxou, ale aj na študij'~ých cestách v zahraniči. Svojou doterajšou prácou výrazne prispel k rozvoj u Slovenskej vysokej školy technickej a odboru geodézie a kartografie na poli odbornom a organizačnom.
Jeho zásluhy, obetavá a dlhoročná úspešná práca na
vysokej škole, v spoločenských organizáciách a v praxi
boli ocenené radom vyznamenaní, na)?r. za rozvoj SVŠT
dostal čestné uznanie I. a II. stupňa, za bohatú a dlhodobú prácu v ČSVTS čestné uznanie I. a II. stupňa
a plaketu ČSVTS od ÚR ČSVTS. Je nositerom rezortného vyznamenania "Za rozvoj geodézie a kartografie".
V roku 1971 dostalo sa mu ocenenia aj od Ústrednej
správy geodézie a kartografie pri Rade ministrov ZSSR
udelením rezortného vyznamenania "Najlepší pracovník.
geodézie a kartografie ZSSR". Jeho všestranná úspešná
pedagogickovýchovná
a masovopolitická
činnosť bola
ocenená plaketou k 50. výročiu vzniku Československa.
Za rozvoj spolupráce medzi vysokými školami dostal
pamatnú medailu pri príležitosti
125.
výročia
VUT
v Brne.
Pri prí!ežitosti
životného jubilea prof. Suchánkovi
prajeme hodne zdravia a vera úspechov v jeho dalšej
tvorivej pedagogiCkej a vedeckej práci na vysokej škole
a na poli rozvoj a československej geodézie a kartografie.
Redakčná

rada

Dne 7. února 1825 se v obci Březové n. Svitavou narodil vynikající český geodet, kartograf a geograf prof.
Karel Kořistka. Po studiích v Brně, Vídni a Báňské Štiav-

nici, se tento nadaný a pilný student, asistent prof. Dopplera stává ve 26 letech řádným profesorem praktické
geometrie a elementární matematiky na tehdejším polytechnickém ústavu pražském. Čtyřicet dva let pfisobil, jako
pedagog na tomto ústavu o jehož reorganizaci na moderní
vysokou školu technickou se zasloužil. Byl také první
jejím rektorem.
Pozornost
věnoval i prfimyslovému
a hospodářskému školství. Pedagogickou činnost úspěšně
spojoval s činností praktickou. Vykonal rozsáhlá výšková měření na území bývalého Rakousko-Uherska i v cizině. Udává, že v letech 1860-80 zaměřil 10000 výškových bodfi. Svá měření zpracoval písemně a graficky
v hypsometrických mapách vysoké kartografické úrovně.
Vytvořil na našem území první vrstevnicové mapy. Provedl první fotogrammetrické
měření v Čechách. Kromě
těchto prací se zabýval též statistikou. Rozsah jeho tvfirčí
a organizační práce sledujeme s údivem ještě dnes. Zemřel v Praze ve věku 81 let dne 19. ledna 1906.
Na oslavu tohoto výročí uspořádaly dne 6. února 1975
Československá společnost zeměpisná při ČSAV, Geografický ústav ČSAV Brno, Stavebni fakulta ČVUT - obor
geodézie a kartografie, ČVTS geodézie a kartografie a Národní technické ,muzeum jednodenní symposium.
Symposium bylo zahájeno položením věncfi jednotlivých organizací na hrob prof. Kořistky na Olšanských
hřbitovech a krátkým projevem Dr. Votrubce CSc. Vlastní jednání, kterého se zúčastnilo 82 přítomných, probíhalo v budově NTM v Praze. Po krátkém uvítacím projevu přednesl pozdravný projev předseda MNV z rodné
obce Kořistkovy, kte,rý se ,v čele čtyJ:lčlenné delegace,
jednání Symposia zúčastnil.
Další pozdravné
projevy
přednesli prof. Ing. M. Pokora za FS VUT v Berně, kde
prof. Kořistka též 2 roky pfisobil a prof. Ing. Dr. Kovařík, CSc., za ČVUT v Praze.
Náplň symposia tvořilo šest referátfi:
Dr. J. V. Horák: Dobové prostředí Karla Kořistky,
Ing. O. Jei'ábek, CSc.: Zeměměi'ická činnost prof. Kořistky a jeho činnost na České technice,
Dr. O. Kudrnovská, CSc.: Obraz krajiny v Koi'istkově
díle,
Dr. V. Jeleček: Kořistka a statistika,
Dr. O. 81Hz, CSc.: O zemědělských r'egionech Koi'istkových,
Dr. Ing. V. Novák: Kořistka a mapová tvorba.
Přednesené referáty doplňovaly
dva projevy zástupců
ČSLA. Pplk. Ing; M. Jiras předal pozdrav náčelníka topografické služby a promluvil o vydání faksimilí některých mapových děl prof. Kořistky. Pplk. J. Košťál předal
pozdrav náčelníka VZÚ a promluvil o vytváření těchto
faksimilí. Zároveň předal konkrétní příspěvek k Symposiu, vytvořený v rámci závazkfi ke 30. výročí' osvobození,publikaci:
"První české výškoplsné mapy Karla Kořistky."
Symposium bylo doplněno výstavkou obsahující některé hypsometrické
mapy, originály nátiskfi, geografické
pohledy na krajiny, kartogramy
statistické
kanceláře
a některé další práce prof. Kořistky. Výstavu jejímž autorem byl Dr. V" Smotlacha, zahájil prof. Dr. K. Kuchař.
Závěrem bylo jednodenní jednání Symposia zhodnoceno. Oceněna věcnost referátů dovolující seznámení širší
veřejnosti a zejména mladých pracovníkfi s osobou a dílem prof. Kořistky, který byl velmi skromným, nadaným
a pilným pracovníkem, znamenitým organizátorem,
vedeným ve svém jednání vždy v prvé řadě zaujetím pro
věc. Oceněna byla I náplň referátU přinášející v mnohém
obohacení znalostí jeho práce. Účastníci byl! též pozváni na odhalení desky na l'odném domě prof .Koi'istky
v Bi'ezové n. Svit., které se bude konat v letních měsících tohoto roku.

Z geodetického kalendáře
(duben, květen, červen)
1. dubna ·1900 před 75 lety nastoupil Ing.
D r.
tec h. h. c. H e i n I' i c h W i I d, jako vědecký spolupracovník k firmě C. Zeiss Jena a zahájil tak svou činnost světoznámého
konstruktéra
novodobých geodetických přístrojfi.
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mapování a pozemkových úprav. Po rozsáhlé zeměměřic12. dubna 1915 - před 60 lety se narodil v Podmoklech
ké praxi, přichází s velkými zkušenostmi odbornými a
Ing.
Jar o mír T I u stý, docent ekonomiky geodeticorganizačními na znovuotevřenou SVŠT, kde působil, až
kých prací na katedře speciální geodézie stavební fado svého odchodu do důchodu. Zastával řadu akademickulty ČVUT v Praze. Po bohatých zkušenastech získaných v triagulačním a topografickém odd. bývalého Zených funkcí a zasloužil se zejména o zavedení osmisemestrového studia zeměměřického
inženýrství
s dvěma
měměřického úřadu a při mapovacích pracích v res6rtu
geodézie a kartografie, přichází v r. 1960 na vysokou škostátními zkouškami a promočním právem. Jeho literární
činnost byla zaměřena hlavně na potřeby školy. Za své
lu. Přednášky buduje na moderních základech, zavádí vyuplodné pedagogické činnosti vychoval velké množství zec
žívání metod síťové analýzy do svých přednášek. V r.
měměřických inženýrů, kteří úspěšně rozvíjejí jeho prá1965 vydává skriptu "Ekonomická organizace a plánování
ci pro československou geodézii.
v geodézii a kartografii". Po řadu let vede Katedru speciální geodézie. V r. 1962 se zúčastňuje jako geodet
29. června 1895 před 80 lety byla v Praze z a I 0a fotogrammetr exp'edice čs. egyptologického ústavu KU
žen a "Č e s k á Mat i c e Tec hni c k á". Založení
do Egypta. Ve své vědecké práci se zabývá otázkami vyvyhlásil prof. Ing. J. Šolín na slavnostním zasedání věužití laseru v geodé'3ii a důlním měřictví, v tomto
novaném 25. výročí zahájení českých přednášek na Pooboru vyvinul se svými spolupracovníky
několik unilytechnickém ústavu království Českého, po jeho rozdělekátních přístrojů.
ní na větev českou a německou. Tato vydavatelská orga19. dubna '1925 - před 50 lety se narodil v České Lípě '" nizElce si získala velkou popularitu mezi techniky, zejména vydávání svych "Průvodců", jejich tradice má být
Ing.
J o s e f Ž a m p ach,
vedoucí odb. referent speznovu obnovena.
cialista v oboru inženýrské geodézie. Po kratší praxi
10. června 1875 před 100 lety zemřel v Miláně
u Stavoprojektu přechází k resortu kde pracuje povětIng. I. Por r o, major italské topografické služby, výšinou v oboru inženýrské geodézie. Za svou práci byl
značný italský konstruktér geodetických a fotogrammetodměněn odznakem nejlepšího pracovn;k'3 resortu v r.
rických přístrojů. Porro-Koppeho princip snímkoměrného
1965 a 1966. Pracuje též aktivně v ČVTS, ve 5vém volném
teodolitu je dosud používán. (Narodil se r. 1801 v Pignečase se věnuje myslivosti.
rolu.)
Dňa 24. 4. 1925 - pred 50 rokmi SEl nu rodil v Bo10. června 1955 - před 20 lety zemřel v Minsku a k ahuniciach okr. Pov. Bystrica Ing.
A nt o n S uch á dem i k V a s i lij
V a s 1I jev i č Pop o v, význačný
n ,e k, CSc, riadný profesor geodézie na SVŠT v Brasovětský geodét, profesor Novosibirského Institutu geod.
tislave. Po skončení štúdia pracoval ak,.) interný vefotogram. a kartografie. Jeho literární činnost byla velmi
decký ašpirant u prof. P,otužáka na ČVUT v Prahe.
bohatá, zabýval se vyrovnáním polygonových sítí, MNČ
Od roku 1954 až doteraz p6sobí na odbore geodézie
a polygonometrií I. řádu. Za svoji práci byl jmenován
a kartografie
Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave.
zasloužilým pracovníkem vědy a techniky a byl mu uděV roku 1956 bol vymenClvaný za riadneho prof'esora.
len Leninův řád. (Narodil se r. 1877).
Počas svojej bohatej odbornej Činnosti prešiel viace1885 - před 90 lety byl v Berlíně založen, při prus'kém
rými významnými
pedagogicko-vedeckými
funkciami,
ministerstvu kultury známý "Messbildanstalt",
jehož vez ktorých treba uviesť, že je členom Ostrednej rady
doucím byl prof. Meydenbauer. Tento ústav byl vzorem
ČS VTS, preds,edom Čs. výboru geodézie a kartografie
řadě jiných obdobných institucí na celém světě.
VTS a predsedom Slovenskej geodeticko-kartogra1895 - před 80 lety bylo zahájeno fotogrammetrické
fickej spoločnosti
VTS. Za jeho zásluhy,
dlhoročnú
mapování Vysokých Tater vídeňským Vojenským zeměprácu na vysokej šk,ole, v spoločenských orgánizáciách
pisným ústavem.
a v praxi dostal viacero vyznamenaní.
1925 - před 50 léty byl ve Wildových závodech v Heer3. května 1905 před 70 lety se narodil v Jeřicích
bruggu konstruován velmi přesný teodolit T 3, který byl
u Hořic Ing.
D r. P o u r, dlouholetý odpovědný rezákladním přístrojem při budování československé trldaktor Zeměměřického věstníku. Po vystudování působil
angulace.
řadu let na Ostavu praktické geometrie jako asistent.
Přechází do Inženýrské komory, kde se stal generálním
tajemníkem. Později působil, až do svého odchodu do
výslužby, ve Státním ústa viI pro projektování uhelných
závodfl ve význačných funkcích, jako vedoucí provozně
plánovacího oboru a zástupce ředitele. Z jeho bohaté
literární činnos!i uveďme alespoň knihu "O nové inžePŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÉ
nýrství" vydanou v r. 1946 v nakladatelství
Práce. Stále
se ještě zabývá otázkami ekonomicko-politickými,
při jeLITERATURY
jichž řeš'mí využívá svých bohatých zkušeností..
12. května 1925 - před 50 lety se narodil v Šum perku Ing. J o s e f O u jez d s k ý, ved. kádrového a perVýzkumný ústav
sonál. odd. n. p. Geodézie Brno. Po vystudování pracoval
geodetický,
jako zeměměřič u voj. správy a v r. 1963 přechází na
OOGK Brno. V letech 19,69-71 byl pověřen vedením SG
topografický
Brno-venkov.
Od r. 1971 se ujímá nynější
funkce,
kterou vykonává s širokým rozhledem a odpovědností.
a kartografický
Jeho činnost byla oceněna v r. 1970 udělením titulu nejlepší pracovník resortu.
v Praze
23. května 1925 - před 50 lety se v Hořicích v Podkrkonoší narodil Ing.
J o s e f B a u d y Š, ředitel ekonomického odboru ČUGK. Po vystudování pracoval v řadě
závodů i u lidové správy a v r. 1959 přichází na OOGK
528 GEODÉZIE. FOTOGRAMMETRIE.
KARTOGRAFIE
v Pardubicích jako ekonomícký náměstek. V r. 1967 pře(všeobecně)
šel na OSGK v Praze. Rozvážně a odpovědně řídí ekonomickou sféru resortu. V r. 1965 byla jeho činnost oce528( 47 +57) =82
něna významenáním nejlepší pracovník resortu ČÚGK.
PADESÁT
4. června 1945 před 30 lety, po šesti letech přerušení násilným uzavřením vysokých škol va válečných
55 let sovetskoj geodezii "i kartografii. (55 let sovětské
letech, byly slavnostně
znovu z ahá j.e n y pře dgeodézie a kartografie.)
n á' šky na Č V U T v P r a z e ,do jehož rámce spadala
Geod. i kartogr., (Moskva), 50, 1974, Č. 3, s. 3.
i vysoká škola speciálních nauk s oborem zeměměřicInformace o jubilejní vědecké konferenci a výstavě, pokého inženýrství.
řádarié u příležitosti padesáti pětiletého
výročí zřízení
24. června 1905 před 70 lety se narodil v Žllině
Ing.
J á n M i k u š a, profesor zeměměřického oboru Jl/ejvyšší geodetické správy. Na konferenci bude hodnocen vývoj sovětské geodézie a kartografie od r. 1919 a na
stavební fakulty SVŠT v Bratislavě, býv. vedoucí Katedry
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ročník

výstavě budou dokumentovány
výsledky geodetických
a ,kartografických
prací v ruzných etapách vývoje, Časopis bude přinášet podrobné informace o průběhu konference a výstavy.
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528.021.4= "l0
WOLF. E.
La précision du mesurage parallactique
vertical. Resultats pratiques. (Přesnost paralaktického
měření délek· se svislou latí. Praktické výsledky.)
~éometre, 116, 1973, Č. 10, s. 10, s. 12-18, 1 obr., 4 tab.,
11t.1,

Pořádání velkého počtu polygonových stran měřených
DIMENSIONEN
na svisle postavené paralaktické
měřítko (4 m, 2,5 m
a 2 :n)- umožnilo autoru zkoumat přesnost tohoto pra'
Dimensionen unseres Berufs. (Dimense našehb povolácovmho postupu měření délek. Uvádí výsledky tří polyní.)
gonových pořadu (2,7 km, 4,3 km a 1,9 km] ~ střední
Vermess. Photogram. Kulturtechnik,
72, 1974, Č. 3, s.
kvadratické chyby jednou a dvakrát měřených vzdále72-74.
ností a střední kvadratické
chyby délek odvozených
Podává se obraz struktury povolání zeměměřiče ve švýz pořadu. Zvláštní úprava latě ze dvou 3m částí o procarských
podmínkách,
zahrnující
odbornou
výuku
filu 3 cm x 1 cm, pomáhá překonávat menší terénní přea všechny specializace praktické činnosti. Zprávu vypra- '. kážky (kopečky]. Porovnání přesnosti s přesností jiných
covala zvláštní komise Švýcarského zeměměřického spolmetod.
ku a jejím účelem je informovat studující mládež, stojící před volbou povolání, školy a odpovědné ~ospodářské a politické pracovníky o významu povolání.
Šk

DOZ, G.
SCHRlKKEMA, E.
Voiligheidsmaatregelen
bij
metingen.
(Bezpečnostní
opatření při měření.)
Geodesia, 16, 1974, č. 2, s. 35-44, 3 obr.
Bezpečnost práce podle typu terénu. BezpečnoSt práce
při měření na kolejích, podél dálnic a jiných dopravních
,komunikací. Bezpečnostní opatření při měření podél cest
pro cyklisty.

Levé tachéometrique
a l'aide du Distomat Wild DI 10 T.
(1'achymetrické měření pomocí Distomatu Wild. DI 10 T. J
Géometre, 116, 1973, Č. 2, s. 19-31, 10 obr., 4 tab.
Zkušenosti získané k,atastrální
službou při zavádění
Distomatu Wild DI 10 T do geodetických prací pro evidenci nemovitostí. Ukázka zápisníku. Ukázka zavádění
korekcí: atmosférické a z národní francouzské projekce Lambertovy.Postup
prací: přípravné práce, práce početní (na elektron. počítači OLIVETTI, program 203 J.
Ukázky: manuálu v m. 1:1'000, automatické kresby v lIL
1:1000, detailu v m. 1:50. Dosažené výsledky: přesnost
podrobného měření v poloze a ve výšce, výkon 120 bodú v průměru denně. Výuka.

528:778.14 = 84
LECH -

TURNAJ, B. -

SANEK, A.

Nowe systemy mikrofilmowania
i možliwosci zastosowania ich w geodezji. (Nové systémy mikrofilmování
a možnosti jejich použití v geodézii.)
Przegl. geod., 46, 1974, Č. 1, s. 25--:-27, 8 obr., 2 tab.
Stručně je naznačen princip a přednosti mikrofilmové
techniky včetně možností jejího využití v geodézii. Popisuje se systém mikrofilmování
PENTAKTA vyvinutý
v Drážďanech, který se skládá z řady přístroj u umožňujících provádění veškerých prací spojených s mikrofilmováním, vyvoláváním mikrofilmu, reprodukcí a čtením informací. Přístroje PENTAKTA se vyznačují vysokým stupněm automatizace a jednoduchou obsluhou.
Tš/Cfiv

528.02:65.011.56= 867

VERGASOV, V. ~.
Statističeskij anaIiz i avtomatičeskoje
rasIJ{lznavanije
risunka gorizontalej topografičeskich
kart. (StaUstická
analýza a· aut·omatické
rozli~ování
kresby
vrstevnic
V topografickýchmapách.J
Izv. VliZOV, Geod. Aerofotosj., 1974, Č. 1, s. 103-109,
1 tab., lit. 5.
fa vyšetřována zobecněná statistická
metoda popisu
souboru vI'stevnic, vyjadřujících
zvláštnosti
ruzných
typil terénu. Ukázána spo'jitost mezi jednotlivými parametry pravděpodobnosti
matematického
modelu vr'stevnic a grafickými znaky kresby vrstevnic.-

528.94:33 = 82

BO-JADŽIEV,B.
Problemi na avtomatizacijata
v geodezičeskata praktika.
(Problémy automatizace v geodetické praxi.)
Geod. Kartogr. Zemeustroj., 14, 1974, Č. 1, s. 31-34.
Stav automatizace zpracování dat při tvorbě map a planu velkých měřítek. Automatizace inženýrských praCí.
vědeckovýzkumných
prací
v oblasti
základních
sí.tí, pozorování umělých družic Země, geodetické astronomie, gravimetrie,
fotogrammetrie,
geodetického
projektování a kartografie. Automatizace.v oblasti ukládání
a.,užívání geodetických informací. Problémy automatizace, spojené s kádry, jejich kvalifikací apod.

GARAJEVSKAJA,L. S.
O komplexnom kartografirovaniiekonomiki.
(O. komplexním ,znázorňování
ekonomiky.]
Izv. vuzov, Geod. Aerofotosj., 1974, Č. 1, s. 99-102
jsou studovány z4kladní podmínky zabezpečení komplexni ch,arnkeristiky e.konomiky ph zpracování hospodářského atlasu světa. Tato charakteristika
je zal-ožena na
představě 'světové ekonomiky jako dané soustavy vzájemně podmíněných sociálně-ekonomických
prooesu, vyjádře-ní obecných zákonitostí ro.zvojoe jevu a jejich konkrétního projevu v ru'zných oblastech světa.
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V a j c e k j a n, V.!.:
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měření provedených
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dního siunečního času, s. 20-'23
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49-52
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K u t u z o v, I. A.: Sestavit dobrou osnovu pro úspěšné spi·
nění plánu v r. 1975 a pětiletky, s, 1-12
Gen i k e, A. A. N a u m o v, ja. V. - S pit i d o n o v,
A. 1.: Současný stav a perspektivy rozvoje konstrukce geo·
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účelových map
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JI S t'e z a uJme ...
Arch itektu ra
svědectví
dob
Kniha pojednává o vývoji stavitelství a architektury od doby
předdějinné až po současnost. Poukazuje na závislost architektonické tvorby na celé řadě složek a vlivů - na společenském zřízení, technické 'úrovni, kulturní vyspělosti i prostředí
a dosažitelných stavebních hmot. Popisuje složitý vývoj a proměny architektury
ve všech oblastech celého světa. Probírá
architektury
klasické, středověké a architekturu
novověkou,
architektury Indie, Číny a předkolumbovské Ameriky. Zvláštní
pozornost je věnována vývoji v našich zemích. Pozornost čt~
náře si zaslouží obrazová část knihy. Přes tisíc obrázků, které
dokumentují jednotlivé stati knihy, jejich kresebná zkratka
nutná pro příslušná reprodukovatelná
zmenšení a jejich výběr
i zpracování svědčí i při běžné prohlídce o práci hodné obdivu.
Kniha uvádí také význačné
Nejširší čtenářské

Zde odstřihněte

a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické
113 02 Praha 1, Spálená 51

závazně

a jejich stěžejní

díla.

veřejnosti.
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