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Individual stages of large-scale map production
and their brief description. Experience with the
use of this procedure at the Computing Center
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the present co-operation between the sociallst
countries and part of the CSSR in creation and
publication of the map.

528.74:616.314

CULEK, }.
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Electronic Desk Computers and Their Use in Geo-
desy.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No. 12,

pp. 308-309, 2 tab.
Effectiveness of the use of electronic desk com-
puters. Evaluation of five dtfferent computers
with the possibility of prompt computation or
direct output of square roots. Gomparison of
spead and method of computation and evaluation
of an example.
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Traitement des inlormations relatives aux cartes
a grandes échelles.

Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No. 12,
pages 291-294, 3 littératures.

Etapes du processus de traitement des cartes a
grandes échelles et leur brěve caractéristique.
Les expériences acquises par le Centre de calcul
de ľlnstitut géodésique il Prague documentent
l'effectivité de ce procédé pour assurer les maté-
riaux de base de haute qualité.
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La Carte mondiale traitée a l'échelle de
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Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No. 12,

pages 295-302, 2 illustrations, 1 annexe.
Préparatifs au traitement, importance et but de
la Carte mondiale. Représentation de la carte.
-Contenu et maniěre de traitement. Edition et
distribution de la carte. Entretien du fonds de
cartes et préparatifs a la réédition de la Carte
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Usage pratique de la méthode mentionněe ([ans
la Seconde clinique stomatologique a Brno.

528.063.9:681.322

POLANECKÝ, K.

CalcuIateurs électroniques de table et leur explol-
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Efficacité de l'emploi des calculateurs électroni-
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Etude comparative de la fac1lité et rapidité du
cal cul sur exemple restitué.
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Strojové zpracování map ve velkých
měřítkách Ing. Alexander Kurz,

Geodetický 6stav v Praze

Již řadu let se u nás někteří odborníci zabývají
myšlenkou komplexní automatizace kancelářských
prací pi'i zpracování map velkých měřítek. Obecnou
koncepci takovéhoto zpracování navrhl např. Doc.
Dr. Ing. O. Válka, CSc., ve výzkumných zprávách
č. 186 a 214 (1965, 1967). Realizaci těchto záměrů
však bránila zejména nedostatečná technická úro-
veň dostupných prostředků zobrazovací techniky,
která nevyhovovala požadavkům kladeným na kva-
litu kartografické kresby. Obrat nastal až v r. 1969,
kdy byl ve výpočetním středisku Geodetického
ústavu v Praze instalován automatický koordináto-
graf (dále AK) Coragraph švýcarské firmy Contra-
ves, schopný spojovat jednotlivé, souřadnicemi da-
né body kvalitní kresbou, případně rytinou.

Pro zajištění technologické přípravy využití to-
hoto přístroje pro vyhotovení map velkých měřítek
byl na sklonu roku 1968 vypsán ČÚGK výzkumný
úkol a jmenován řešitelský tým, složený ze zástup-
ců všech zainteresovaných institucí resortu. Hlav-
ním úkolem členů tohoto týmu bylo navrhnout, vy-
budovat a ověřit systém celého zpracování (při vy-
užití stávající výpočetní techniky) a připravit v po-
třebném předstihu před plným provozním využitím
změny v technologii polních prací i kancelářského
zpracování.

Výzkumný úkol (č. 6. 6) byl v roce 1970 uzavřen
a podstatná část výsledků jeho řešení je obsažena
v technologických návodech [1], [2] a [3], vyda-
ných v r. 1970 Geodetickým ústavem v Praze.

~ Etapy zpracovatelského procesu
a jejich stručná charakteristika

Celý výpočetní a zobrazovací proces je rozdělen
na jednotlivé relativně samostatně zpracovávané eta-
py, mezi kterými je možno do procesu zasahovat a
dílčí výsledky kontrolovat. Tím je dána možnost
postupného odstranění zjištěných chyb i doplnění
chybějících údajů.

Jednotlivé výpočetní etapy jsou řešeny výpoč-
tem na samočinném počítači (dále SP). Pro tyto
výpočty byla v rámci řešení výzkumného úkolu
zpracována řada programů pro počítače ODRA1003
a 1013 a pro počítač ICT 1905. Programy jsou sesta-
veny tak, aby výsledky výpočtu předchozích etap
byly, pokud možno v optimální formě, přenášeny
jako podklady pro výpočet etap navazujících. Před-
pokládá se časově oddělené zpracování jednotli~
vých etap, i když se ve výjimečných případech ne-
vylučuje ani jejich spojení.

2.1. Přehled etap

I. Polní měřické práce
II. Výpočet souřadnic a výšek bodů podrobného

bodového pole, pevných bodů bodového pole a
výpočet pomocných polygonových pořadů.

III. Výpočet souřadnic a výšek podrobných bodů
a výpočet měřických kontrol (I. výpočet).

IV. Kontrola výsledků výpočtu, rozbor a odstra-
nění chyb.

V. Opravný výpočet souřadnic a výšek podrob-
ných bodů (II. výpočet).

VI. Předpis pro kresbu a pro výpočet výměr.
VII. Vyhotovení zobrazovací pásky pro AK.
VIII. Kontrolní zobrazení na AK.
IX. Kontrola kresby a odstranění chyb.
X. Opravné vyhotovení zobrazovací pásky.
XI. Definitivní zobrazení.
XII. Dokončovací kartografické a reprodukční

práce.
XIII. Výpočet výměr.
XIV. Sestavení výměr parcel a dílů.

2.2. Charakteristika jednotliv:fch etap

I. 'p o 1 ním ě ř i c k é p r á c e
Polní měřické práce je možno rozdělit na práce
spojené se zaměřením podrobného bodového pole
a na podrobné měření.

Technologie měření v podrobném bodovém po-
li se pro strojové zpracování nemění ani co do
měřických metod, ani způsobem a formou zápisu.
Doporučuje se však věnovat vlastnímu měření zvý-
šenou pozornost zejména z hlediska odstranění
systematických přístrojových a osobních chyb.

Podrobné měření pro strojové zpracování Je
nutno provést podle [1], kde je podrobně popsán
celý postup i jednotlivé metody.

K zaměření podrobných bodů je možno použít
metodu ortogonální, polární (včetně tachymetric-
ké), metodu konstrukčních oměrných a v ojedině-
lých případech metodu protínání vpřed, dále 'je
možno určit polohu bodu jako průsečíku dvou pří-
mek. Kontrola správnosti zaměření bodů se provádí
opakovaným zaměřením a kontrolními mírami. Pro
hladký průběh dalšího zpracování je nezbytně nut-
né provést maximální množství těchto měřických
kontrol. Aby však kontrola byla účinná, je třeba
při měření označit jednotlivé body tak, aby byla
zajištěna jejich spolehlivá identifikace.

Všechny naměřené hodnoty se zapisují do for-
muláře "Zápisník podrobného měření" (Geodézie
4.56 a 4.57], který byl vypracován tak, aby umož-
ňoval zápis všech výše uvedených metod a to
i v případě, že při měření dochází k jejich vzájem-
né kombinaci. Zápisník se zakládá samostatný pro
každý náčrt. K jednomu měřickému náčrtu může
být však založeno i víc'e zápisníků.

S ohledem na systém výpočtu musí být zápis-
ník veden tak, aby body, které jsou V' každé úloze
považovány za dané (např. koncové body přímky,
stanovisko, orientační body apod.) byly skutečně
zadány bud' v seznamu souřadnic daných bodů nebo
aby jejich určení bylo zapsáno v zápisníku kdeko-
liv před zápisem úlohy, ve které jsou jako výchozí
použity.

1971/291
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Měř i c k Ý n á G r t tvoří i nadále podstatnou
část operátu. Obsahuje veškeré výsledky šetření a
měření, které neJsou zapsány v zápisnících, zejmé-
na však nezkreslené zobrazení situace, čísla jednot-
liVých bodů a parcelní čísla. Slouží zejména k iden-
tifikaci bodů, ke kontrole postupu měření, k vyhle-
dávání chyb a jako grafický podklad pro předpis
zobrazení a výpočtu výměr. Má velký význam doku-
mentační, neboť je jediným pojítkem mezi grafic-
kou kresbou mapy a číselným seznamem souřad-
nic. Proto musí být vyhotoven jako přehledný, či-
telný, situačně věrný a trvanlivý dokument. Měřic-
ké náčrty mohou být blokové i rámcové, jejich ve-
likost je omezena max. počtem bodů (pro výpočet
na počítači ODRA - 1000 bodů, leT připouští i vět-
Ší). Optimální velikost náčrtů je asi 500-700 bodů.

Číslování podrobných bodů se řídí ustanove-
ním Směrnice pro THM. Každý bod může být očís-
lován pouze jediným číslem. Pro jednoznačnou
identifikaci bodů polohového pole i bodů podrob-
ných se uvádí úplné číslo bodu, které sestává ze
skupinového čísla a čísla vlastního. Skupinové čís-
lo bodu tvoří číslo té územní jednotky, ve které je
provedeno číslování (evidenční jednotka, kat. úze-
mí, měřický náčrt). Tím je dosaženo jednoznačné
identity v číslování všech bodů, které mohou být
při mapování použity.

II. V Ý poč e t .s o u řad nic a výš e k pod r o b-
n é h o bod o v é h o po 1e, p e v n Ý c h bod ů,
a výpočet pomocných polygono-
vých pořadů

Z měřických údajů, zapsaných obvyklým způsobem
do dosavadních tiskopisů, je možno počítat souřad-
nice těchto bodů i ručně, ale v zájmu zvýšení spo-
lehlivosti a rychlosti se doporučuje provedení vý-
počtu na SP.

Pomocné polygonové pořady, zapisované sou-
časně s podrobným měřením do zápisníku Geodézie
4.56 a 4.57, je nutno vypočítat ještě před zahájením
výpočtu souřadnic podrobných bodů.

Programy, potřebné pro výpočet a vyrovnání
souřadnic bodů určených protínáním, polygonovým
pořadem nebo rajonem, jsou zpracovány i pro jiné
typy SP a jsou již běžně všeobecně využívány.

III. V Ý poč e t s o u řad nic a výš e k pod r o b-
ných bodů a výpočet měřických
kontrol (I. výpočet)
výpočty se provádějí na SP ODRA, !CT podle

programů vypracovaných v rámci řešení výzkum-
ného úkolu č. 6. 6. Programy řeší výpočet souřad-
nic a výšek bodů zaměřených metodou ortogonál-
ní, polární [včetně tachymetrické), metodou kon-
strukčních oměrných a průsečíků dvou přímek. SP
provádí výpočet kontrolních oměrných měr ze sou-
řadnic a porovnává je s naměřenými hodnotami,
porovnává souřednice a výšky vícekrátzaměřených
bodů. Kontroluje skutečné odchylky s dopustnými
a označuje případy, kdy byla dopustná odchylka
překročena. Při více jak dvojnásobném překročení
dopustné odchylky neprovede 'výpočet podrobných
bodů.

O celém výpočtu se"tiskne výpočetní protokol,
ve kterém jsou obsaženy nejdůležitější charakteris-
tiky každé úlohy a upozornění o překročení krité-
rií přesnosti.

Výsledkem výpočtu je seznam souřadnic a vý-
šek podrobných bodů, zaměřených a očíslovaných
V' rámci jednoho náčrtu, případně seznam styko-

vých bodů sousedních náčrtů. Do tohoto seznamu
je možno doplňovat i souřadnice a výšky získané
mimo vlastní výpočet [např. výšky z plošné nive-
lace, ručně vypočtené souřadnice apod.) Seznam
souřadnic však bude v této etapě obsahovat ještě
řadu chybných hodnot, případně u řady bodů
nebudou souřadnice vypočteny vůbec. Proto
v této etapě při výpočtu na počítači ODRA
program obvykle netiskne čitelný seznam souřad-
nic, ale produkuje ho pouze ve formě, ve které
slouží jako podklad pro další výpočty na SP.

Pro posouzení úplnosti seznamu souřadnic se
tiskne seznam čísel bodů, které dosud nemají vy-
počteny souřadnice. V komplikovanějších přípa-
dech i část seznamu souřadnic.

IV. K on t r o 1a v Ý s 1e d k ů v Ý poč t u, a n a 1ý-
za a odstranění chyb
Tyto práce vykonávají pracovníci organizace,

provádějící polní měř. práce, nejlépe autor mě-
ření.

Podklad pro tuto činnost tvoří zejména výsled-
ky výpočtu etapy III, tj. výpočetní protokol, se-
znam čísel nevypočtených bodů, případně seznam
souřadnic a měřický operát.

Vlastní činnost spočívá ve zjištění závad vy-
značených ve výpočetním protokole, jejich klasifi-
kaci a odstranění. Za závadu je nutno považovat
každé překročení dopustných odchylek při stano-
vení určujících prvků úlohy (pokud má podstatný
vliv na přesnost určení podrobných bodů), nesou-
hlas v určení polohy nebo Výšky dvakrát zaměřené-
ho bodu, nesouhlas ve výpočtu kontrolní oměrné,
nevypočtení souřadnic zaměřeného bodu, nenale-
zené souřadnice apod.

Při rozboru je nutno rozlišit závady původní od
závad, které vznikají působením závady předcházejí-
cí (např. nenalezeny souřadnice bodu, nevypočtené-
ho v důsledku hrubého překročení dopustné od-
chylky).

Po rozboru chyb se provede jejich odstranění
a to buď dodáním správných souřadnic nebo pře-
depsáním opr<;lvného výpočtu. Opravené souřadnice
a Výšky se dodávají v předepsané formě seznamu
souřadnic. Opravný výpočet je nutno předepsat ne-
bo vyznačit v zápisníku a to ve stejné formě a při
dodržení stejných zásad jako pro původní výpočet.
Pro opravný výpočet je nutno zejména znovu pře-
depsat výpočet všech měřických kontrol na bodech,
jejichž souřadnice jsou předmětem opravného vý-
počtu.

V. Op ra v n Ý v Ý poč e t s o u řad nic a v ý-
šek podrobných bodů [II. výpočet)
O~ravný výpočet se provádí po na děrování pří-

kladů, označených nebo předepsaných v zápisníku
podrobného měření. Provádí se stejně jako původní
výpočet v rozsahu jednoho polního náčrtu, při čemž
výsledky I. výpočtu se automaticky přenášejí a je
možno jich používat jako daných údajů nebo je
možno je novým výpočtem opravovat (rušit a pře-
pisovat). Výsledkem výpočtu je rovněž výpočetní
protokol a doplněný a opravený seznam souřadnic,
tištěný v dokumentační formě.

Objeví-li se i v této etapě během výpočtu závažné
chyby, je nutno opakovat etapy IV a V až do do-
sažení bezchybných výsledků.
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VI. Pře d p i spr o k l' e s b u a pro VÝ poč e t
výměr

Předpis provádějí speciálně vyškolení pracovníci
výrobních organizací podle (2).
Zaměřované území se rozděH bez ohledu na průběh
sekčních čar na skupiny, které se stávají základní
jednotkou pro veškeré další zpracování (pro kres-
bu i výpočet výměr). Obvod skupiny se volí pokud
možno po hranicích parcel a obvykle se přimyká
obvodu polního náčrtu (u blokových náčrtů). Hra-
nice kat. území nebo jeho zaměřené části tvoří vždy
i hranici skupiny.

Velikost skupiny se řídí počtem bodů obsaže-
ných ve skupině. Optimální velikost pro počítač
ODRA je 500-700 bodů. V případě řídké kresby je
možno sdružit několik sousedních náčrtů do jedné
skupiny. Doporučuje se zvolit skupiny již před
vlastním měřením a zaměření provést s ohledem na
toto rozdělení.

Záznam předpisu se provádí v tiskopisech Geo-
dézie č. 4.58 a 4.59, do nichž se podle situace na
měřickém náčrtku zaznamenává předpis jednotli-
vých parcel i ostatní kresby v rámci jedné skupi-
ny. Předpis obsahuje veškeré prvky, potřebné pro
provedení kresby i pro výpočet výměr.

Předmětem předpisu může být obvod parcely,
dílu, kresba souvislých nebo samostatných čar,
bodů a značek. Předpis obsahuje vždy parcelní číslo
parcely a seznam čísel bodů obvodu (nebo lomo-
vých bodů ostatních čar) v 'pořadí v jakém mají
být vykresleny. Předpis obvodu parcely obsahuje
vždy celý obvod a to ve smyslu pohybu hodinových
ručiček.

Jednotlivé body kresby mohou být spojeny různý-
. mi typy čar: úsečkou, kruhovým obloukem, v bu-

doucnu i obecnou (interpolovanou) křivkou. Na bo-
dech kresby může být předepsáno vykreslení smlu-
vených značek příslušnými symboly. Tento symbol
u bodu musí být uváděn vždy, kdykoliv je bod
v přepise použit.

Pro kresbu na AK se předepisují pouze ty znač-
ky, jejichž poloha je dána souřadnicemi získanými
výpočtem z naměřených hodnot. Vzhledem k tomu,
že současný platný značkový klíč (ČSN 730120)
není v plném souladu s možnostmi AK, je možno
vykreslit úplně jen poměrně malou část smluve-
ných značek. Ostatní značky se zobrazí jen částeč-
ně a je nutno provést jejich doplnění jinými způ-
soby a technikami.

Předpis je do jisté míry zcela nezávislý na mě-
řítku, ve kterém bude kresba provedena. Prvky zá-
ViRlé na měřítku jako např. formát mapového listu,
čtvercová síť, velikost smluvených značek apod. 'je
možno ručně měnit a vlastní kresbu provádět z téže
děrné pásky v libovolném měi'ítku. Při zmenšení
měřítka však nezbytně musí dojít ke generalizaci
kresby. Systém předpisu. umožňuje kvantitativní re-
dukci obsahu mapy a to na podkladě předem pro-
vedené redakční přípravy. Tvarové zjednodušení
není možno tímto zpi\sobem provádět.

VII. V Yh o t o ven í z obr a z o v a cíp á s k y
pr o A K

Po naděrování předpIsu do děrné pásky se na
počítači provede výpočet, jehož výsledkem je zobra-
zovací děrná páska, použitelná přímo jako vstupní
páska pro AK. Podkladem pro tento výpočet je
kompletní seznam souřadnic v příslušné skupině
jako výsledek řešení předchozích etap. Seznam
musí obsahovat 1 body, které jsou v předpise po-

užity, ale jejichž souřadnice byly vypočteny v ji-
ných (sousedních) jednotkách (tzv. stykové body).

Výpočetní program vybírá v seznamu souřad-
nice, odpovídající číslu bodu, uvedeném v předpise,
doplňuje je symboly a náležitostmi potřebnými pro
provedení kresby. V rámci jedné skupiny uchovává
v paměti záznam o spojnicích jednotlivých bodů a
značkách na těchto bodech (podle čísel bodů) a
zabraňuje automaticky jejich opakovanému vykres-
lení.

VIII. K o n t l' o 1 n í z obr a z e n í

Provede se na AK na papír, na snímkový papír
nebo jinou podložku. Kresba se provede z vyhoto-
vené zobrazovací pásky a to po skupinách nebo po
celých mapových listech.

Kresba po skupinách umožní okamžité odstra-
nění chyb v celé skupině najednou, čímž se při po-
stupném zpracování podstatně urychlí celý proces.

Při kresbě celého mapového listu se postupuje
tak, že se po zákresu sekčního rámu a čtvercové
sítě postupně vykreslí všechny skupiny, které do
listu zasahují. Část kresby, která přesahuje sekční
rám, je kreslicím programem automaticky potlače-
na. Tento způsob dává dokonalý přehled o stycích
jednotlivých skupin. Pro opravu jedné kompletní
skupiny musí být vykresleny všechny listy, do kte-
rých skupina zasahuje. Tím se při postupném
zpracování může prodloužit doba, potřebná k pro-
vedení oprav.

Kontrólní kresba se provádí kreslícím zaříze-
ním Rapidograf s využitím maximální rychlosti AK.
I když technická kvalita čar kresby není dokonalá,
pro vlastní účel - odstranění chyb - zcela posta-
čuje. Podle požadavků objednatele může být tato
kresba použita i pro jiné účely, např. jako poloho-
pisný podklad pro konstrukci výškopisu. V tomto
případě je možno bez dalšího předpisu zobrazit na
stejnou, případně jinou podložku i jednotlivé body
výškopisu.

IX. K o n t l' o 1 a k l' e s b y a o d str a n ě n í
chyb

Účelem kontrolní kresby je postihnout a od-
stranit chyby, které nebylo možno odhalit v před-
chozích etapách.
Mohou to být:

a) měřiťké chyby, které nebyly pro nedosta·
tek měř. kontrol zjištěny již během výpočtu
souřadnic

b) chyby v předpisu
c) chyby vzniklé v procesu stroj. zpracování

Vlastní kontrola kresby se provede pohledovou re-
vizí s vizuálním srovnáním se situačním grafickým
podkladem (většinou měř. náčrtem). Zjištěné chyby
se odstraní způsobem, který odpovídá původu chy-
by:

a) u chyb měřických se opraví seznam souřad-
nic

b) u chyb v předpisu se provede oprava před-
pisu, příp. děrné pásky ,předpisu

c) u ostatních chyb, jejichž původ nebyl zjiš-
těn, se provede stručný popis, do kontrolní
kresby se zapíší čísla bodů a parcel, jichž
se chyba týká a zašle se k vyřešení do vý-
početního střediska.

Při menším množství zjištěných chyb je možno
opravit přímo zobrazovací pásku.
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X. O p r a v n é v y h o t o ven 1 z obr a z o v a c í
pásky
Při větším množství chyb v kontrolní kresbě se

provede opakované vyhotovení zobrazovací pásky
z opraveného seznamu souřadnic a z opravené
děrné pásky předpisu. Výpočet probíhá shodně
s etapou VII.

XI. D e f i nit i v n í z obr a z e n 1
Provede se v zásadě stejně jako kontrolní

zobrazení po celých mapových listech. Použije se
technika rytiny do positivní nebo negativni ryci
vrstvy na transparentni folii.

Podle předpisu kresby se zobrazí veškerá po-
lohopisná kresba a polohově určené mapové znač-
ky uvnitř rámu, body polohového pole budou podle
ustanoveni Směrnice pro THM vykresleny až do
vzdálenosti 5 cm za rám mapového listu.
Části kresby, předepsané se symbolem pro změ-

nu síly čáry se ryji v síle (tloušťce) odpovidajicí
tomuto symbolu.

Redukce kresby, upravujici polohopisný obsah
mapy pro zobrazeni v menších měřítkách, se usku-
tečňuje automaticky při ryti v přislušném mě-
řítku.

XII. D o k o n č o v a c 1 k a r t o g r a f i c k é a r e-
produkční práce
Výsledkem zpracování ve výpočetním středis-

ku je lineament kresby ve formě rytiny nebo vy-
volaného pozitivniho obrazu na pril.svitné plastic-
ké folii. Tento polotovar je nutno dále kartogra-
ficky zpracovat. Jedná se zejména o doplnění ne-
vyrytých prvkil. polohopisné kresby (např. zdí za-
měřených pouze šiřkou, čárkovaných a tečkova-
ných čar apod., rovněž bude nutno provést ručni
opravu ojedinělých chyb, které se i v této kresbě
mohou vyskytnout), značek, popisu atd., tj. tako-
vých prvkil., jejichž. vyrytí by bylo za současného
stavu .neproveditelné nebo neekonomické. Pro do-
hotovení mapového listu je možno použít ručniho
dorytí v kombinaci a jinými technikami (suché
obtisky, montáž, retuš). Přehled a podrobný návod
k použiti udává (3)).

XIII. V Ý poč e t v Ý m ě r
Výpočet výměr se provádí na SP přímo ze zob-

razovaci pásky, takže nevyžaduje žádnou speciální
přípravu. Současně jsou tak vytvořeny předpokla-
dy pro dokonalý soulad mezi kresbou na mapovém
listě a výměrou v písemném operátu evidence ne-
movitosti. Z tohoto dil.vodu je nutno opravovat vše-
chny chyby, zjištěné v kontrolní kresbě a týkajíci
se hranic parcel přesně podle zpil.sobu uvedeného
v etapě IX. Ručni opráva rytiny přichází v úvahu
jen u těch čar, které netvoří hranice parcely.

Výpočet je kontrolován uzávěrem na výměru
katastrálního území, případně jeho zaměřené části
a dále na výměru skupin. Výměry těchto jednotek
se získaji rovněž analytickýmzpil.sobem ze sou-
řadnic bodil. obvodu.

XIV. S es t a ven í v Ý měř par cel a díl ti
Provede se na SP 'po výpočtu a vyrovnání vý-

měr v celém katastrálnim území nebo jeho zamě-
řené části. Vstupní údaje tvoří přim o výsledkové
děrné pásky z výpočtu Výměr.

Při výpočtu se sečtou výměry dnil. parcel a vy-
tiskne se tabelogram sestavení výměr parcel v arit-
metickém pořadí parcelnich čísel po katastrálnich
územich.

3. Z hod noc e n i z k u š e n o s ti

Uvedeným způsobeml:Íyla doposud ve výpočet-
ním středisku GÚ v Praze zpracována řada zaká-
zek reprezentujících po zobrazení asi 120 mapo-
vých listil. v měřítku 1: 1000. Jednalo se ponejvíce
o zastavěnou část obcí, s dosti hustou polohopis-
nou kresbou. Výškopis byl zaměřován a vyhodno-
cován ve všech případech.

Zkušenosti ze zpracovaných zakázek dokazují
jednoznačně, že efektivnost tohoto pracovniho po-
stupu je velmi podstatně závislá na kvalitě podkla~
dů, zejména na množství měřických chyb v nich.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat jedné katego-
rii chyb, která je typická pro automatizované zpra-
cování. Jsou to tzv. chyby formální, které většinou
vznikají formálně nesprávným zápisem (např. vy-
necháním některého údaje, přehozením údajů, ne-
správným pořadim zápisu, nevyškrtnutím přebyteč-
ných údajů, poznámek apod.) Tyto chyby by při
ručním zpracování byly obvykle beze zbytku od-
straněny logickou úvahou pracovníka, který další
zpracování provádí. Vzhledem k tomu, že při stro-
jovém zpracování slouží zápisník přímo jako pod-
klad pro děrováni, prováděné pracovníky odborně
nekvalifikovanými, mohou se objevit takovéto chy-
by mezi vstupními daty pro výpočet. SP je kvalifi-
kuje jako měřické chyby a není obvykle schopen
je odstranit. Větši množstvi chyb tohoto druhu mů-
že znehodnotit i jinak kvalitní měření. Proto je
nutné zejména během zaškolování polních pracov-
níků provádět důkladnou kontrolu zápisníků a
vstupních údajů, zaměřenou i na tyto specifické
problémy, a formální chyby odstranit ještě před
vlastním zpracováním.
Důležitým předpokladem pro úspěšný výsledek

zpracování je rovněž zaměření co největšího počtu
kontrolních prvkil. (kontrolní oměrné míry, šikmé
míry, dvakrát zaměřené body apod.). Tyto údaje
podstatně ulehčují vyhodnocení a rozbor chyb zjiš-
těných v průběhu zpracování a při jejich dostateč-
ném počtu je obvykle možno převážnou většinu
chyb odstranit bez nákladného doměření.

Dosavadní pril.běh zpracování prvních zaměře-
ných lokalit dokazuje, že popsaný systém je způso-
bilý k širšímu praktickému využívání. Při svědo-
mitém provedení polních měřických prací (za běž-
ných provozních podmínek) lze dosáhnout podstat-
ného zkrácení výrobního cyklu mapy při dosažení
vyšši kvality mapového díla.
Popsaný systém, realizovaný na současných re-

sortních prostředcích výpočetní techniky vytvořil
základ, který bude dále doplňován a rozšiřován.
Využití výpočetní techniky vyššího typu umožní za-
řazení dalších metod a variant a vytvoří předpo-
klady pro komplexnější strojové zpracování.
Literatura:
[1] Prozatímní návod pro vedení polního náčrtu a zápisníku

měřených údajů, určených ke strojovému zpracování výpočet-
ních a zobrazovacích prací (GÚ Praha, 1970)

[2J Prozatímní návod pro vedení předpisu pro kresbu a výpočet
výměr (GÚ Praha, 1970)

[3] Kartografické a reprodukční práce pří strojovém zpracovánl
mapy (GO Praha, 1970) .

Poznámka: Podle připomínek a zkušeností pracovníků
výrobních závodů a výpočetního střediska GÚ byly pro-
zatímní návody [1], [2], [3] přepracovány a upraveny
na definitivní návody, vydávané ČÚGK jako resortní
technické předpisy.
Do redakce došlo: 23. 6. 1971.

Lektorova!: Ing. Jiři Procházka, ČÚGK, Praha
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Od nejstarší doby slouží mapa člověku. Je pro-
to, také odrazem kultury, která ji vytvořila a po-
uŽlvala. vývoj mapy je bohatý a vede od prvních
prehistorických nákresů s mapovými prvky až
k současným podrobným mapovým dílům. Význam
mapy jako orientační, informační i pracovní po-
mficky člověka stále roste. Proto jedním z před-
ních úkolů kartografie je poskytovat svými pra-
cemi co nejpřesnější a nejúplnější obraz povrchu
naší planety. Nebývalý rozvoj vědy a techniky na-
šeho století zvyšuje neustále požadavky na obsah
mapových výrobkfi i kvalitu jejich zpracování, na
druhy map, jejich měřítka i rozsah zobrazeného
územL
Samostatnou vývojovou skupinu mezi kartogra-

fickými díly tvoří mapy znázorňující celý povrch
zemský v jednotném měřítku. Tato jednotně zpra-
covaná mapová díla mají zvláštní význam pro vě-
decké i praktické využití ve světovém měřítku. Me-
zi různými návrhy a pokusy o toto mapové vyjád-
ření zemského povrchu zaujímá významné místo
návrh Albrechta Pencka na vydání mezinárodní
miliónové mapy světa, předložený roku 1891 V. me-
zinárodnímu geografickému kongresu v Bernu.
Tento návrh - ve své době velmi pokrokový -
získával postupem času stále více zájemců a pod-
porovatelů, a proto byla roku 1909 uspořádána
v Londýně 1. konference o mezinárodní mapě svě-
ta v měřítku 1: 1 000 000. Krátce nato, roku 1913
se konala v Paříži 2. konference o mezinárodní
mapě světa a téhož roku byly vydány první listy
této mapy. Přípravy a tvorby mapy se zúčastnilo
více než 35 států. Pro zpracování této mapy byly
dohodnuty jednotné zásady matematického zákla-
du, znázornění mapového obsahu, popisu, kladu
listů i vyjádření hypsometrie. Od té doby byly po-
stupně vydávány další listy a zejména období
II. světové války podstatně přispělo k urychlené-
mu vydání této mapy. Přes veškeré úsilí však vy-
dání mapy světa dosud dokončeno nebylo (chybí
zejména některé listy z území Kanady, USA, Jižní
Afriky a Grónska) a rovněž jednotnost zpracování
I provedení byla v řadě případů podstatně poru-
šena. Technické základy tvorby a vydání této mapy
byly sice upraveny roku 1962 na konferenci zúčast-
něných státfi v Bonnu, přesto zfistává vydavatelům
dosud určitá volnost ve zpfisobu zpracování, což je
na škodu celého díla. Kromě toho znázorňuje toto
mapové dílo pouze souvislou pevninu a ponechává
i rozsáhlá a významná souostroví stranou svého
zájmu.
Mezinárodní miliónová mapa světa byla v době

svého vzniku dílem bezpochyby objevným;' pro řa-
du zemí byla dlouho mapou nejpodrobnější a slou-
žila - a dosud ještě slouží - i jako výchozí pod-
kladový kartografický materiál pro řadu dalších
tematických mapových souborfi. Nejednotnost ve

Dr. Ondřej Roubík,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický v Praze

zpracování I výlučné zaměření této mapy na zná-'
zornění pevniny však způsobilo, že se postupem do-
by stále více projevovala potřeba skutečně jednot-
né mapy světa, která by znázorňovala celý povrch
Země. Také s rozvojem tematického mapování vy-
vstala v minulých letech potřeba jednotného a úpl-
ného světového mapového díla. A tak vznikla myš-
lenka na zpracování a vydání mapy světa v měřít-
ku 1 : 2 500 000.

Již v roce 1956 byl Hospodářské a sociální radě
OSN předložen delegací SSSR návrh na zpracování
mapového díla v měřítku 1: 2500000, nedosáhl
však potřebného ohlasu. V dalších letech ujaly se
proto tohoto významného úkolu geodetické a kar-
tografické služby socialistických států a na společ-
ných zasedáních v Budapešti, Moskvě a Praze pro-
jednaly podmínky pro zpracování mapy světa
1 : 2 500 000, obecně-zeměpisného mapového díla,
vznikajícího na základě nových vědeckých poznat-
ků podle jednotných společně schválených zásad
i v jednotném provedení. Na tvorbě mapy světa
1 : 2 500 000 se podílejí geodetické a kartografické
služby Bulharska, Československa, Maďarska, Ně-
mecké demokratické republiky, Polska, Rumunska
a Sovětského svazu, které od roku 1964 zahájily
postupné vydávání jednotlivých listů nové mapy.
Nově zpracovaná mapa světa 1: 2500000 se

svým účelem, rozsahem, obsahem i zpfisobem zpra-
cování odlišuje od ostatních dosud vydaných ma-
pových souborů. Je proto vhodné seznámit se ale-
spoň ve stručnosti se základními parametry tohoto
nového mapového díla.

Vfznam a úi!eI mapy světa

Mapa světa v měřítku 1~:2 500 000 je zpracována
jako obecně zeměpisné přehledné mapové dílo,
znázorňující celý povrch Země. Jeho úkolem je po-
dat v měřítku odpovídajících podrobnostech co nej-
úplnější přehled o fyzických, politických a hospo-
dářskozeměpisných poměrech na Zemi. Kromě to-
ho jsou jednotlivé mapové listy určeny rovněž ja-
ko podkladové mapy pro zpracování dalších země-
pisných a tematických mapových souborfi i jako
pracovní mapy pro rfizné vědecké a odborné práce.
Tvorba a vydání rozsáhlého mapového díla, u ně-

hož jedním ze základních požadavkfi je jednotnost
obsahového i technického zpracování, umožňující
i vzájemnou srovnatelnost všech jeho částí, je vel-
mi obtížný úkol.
Vlastnímu vydávání jednotlivých mapových listů

proto předcházela řada porad a konferencí, usku-
tečněných v letech 1959-1963. Na těchto pora-
dách byly projednány a schváleny jednotné zása-
dy týkající se měřítka, zobrazení, kladu listfi, klíče
smluvených značek, zpracování fyzického, politic-
kého a hospodářsko-zeměpisného obsahu mapy_
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i technického provedení redakčních, kartografic-
kých a polygrafických prací. Přijaté, zásady zaru-
čují jednotné zpracování všech listil. mapy bez ohle-
du na znázorněnou oblast, dobu a místo jejich vzni-
ku. To je jedna z velkých předností nově zpracová-
vané mapy světa.

Při volbě zobrazení mapy světa v měřítku
1: 2500000 byly respektovány požadavky, aby
zkreslení bylo co nejmenší, bylo rozložená rovno-
měrně po celém zobrazeném území a aby zvolené
zobrazení umožňovalo spojení více listil. mapy ve
větší celky.

Obr. 1: Schéma použitých zobrazení mapy světa
1:2 500 000. I - délko;evné azžmutální zobrazení -
II - délko;evné kuželové zobrazení (délkovlJ ne-
zkresleny rovnoblJžky qJl = ± 32°, qJ2 = :t64°) -
III - délko;evné kuželové zobrazení (délkově ne-
zkresleny rpl = ±4°, rp2 =±21°)

Proto bylo při tvorbě mapy světa použito dvou
délkojevných kuželových zobrazení - pro území
mezi 0° a 64° severní a jižní zeměpisné šířky, -
a délkojevného azimutálního zobrazení - pro úze-
mí mezi 64 ° a 90° severní a jižní zeměpisné šířky.
Schema použitých zobrazení je patrné z obr. l.
Při kuželovém zobrazení na území mezi 0° a 24°

severní nebo jižní zeměpisné šířky jsou délkově
nezkresleny rovnoběžky Vil = ± 4° a Vi2 = ± 21°, na
území mezi 24° a 64° severní nebo jižní zeměpisné
šířky jsou délkově nezkresleny rovnoběžky Vil ±
± 32° a Vi2 = ± 64°. Síť poledníkil. a rovnoběžek je
na území mezi 0° a 60° severní a jižní zeměpisné
šířky jsou délkově nezkresleny rovnoběžky Vil = ±
severní a jižní zeměpisné šířky ve 4° intervalu a
mezi 84° a 88° severní a jižní zeměpisné šířky ve
12° intervalu. V rámu map je vyznačeno dělení po
10'. Každý úplný mapový list (s výjimkou polár-
ních listil.) zobrazuje území o rozsahu 12° země-
pisné šířky, stupňový rozsah zeměpisné délky se
však od rovníku k p61il.m zvětšuje. Pro území od 0°
do 48° zeměpisné šířky je rozsah Ustu 18° zeměpis-
né délky, pro území od 48° do 60° zeměpisné šířky
Je rozsah listu 24° zeměpisné délky, pro území me-

zi 60° a n° zeměpisné šířky je rozsah listu 36° ze-
měpisné délky a pro území mezi n° a 84° země-
pisné šířky mají listy rozsah již 60° zeměpisné dél-
ky. Polární oblasti jsou zobrazeny na kruhových
listech.

Úměrně změnám šířkového a délkového rozsa-
hu se mění i rozměry rámil. jednotlivých listil.. Jed-
notný formát papíru 80 X 100 cm je však u celého
mapového souboru zachován.

V případech, kdy na stycích dvou ril.zných zobra-
zení by geografické nebo politické jednotky byly
nevhodně rozděleny, je toto území postupně zpra-
cováno a vydáno ještě v sousedním zobrazení na
tzv. překrytových listech, označených písmenou A
za pořadovým číslem listu. Vydáním tzv. pře kry to-
vých listil. je umožnňno ucelené znázornění význač-
nějších územních jednotek.

Klad listil. mapy světa v měřítku 1 : 2 500 000 vy-
chází ze zásad shodných s kladem listil. Meziná-
rodní mapy světa v měřítku 1 : 1 000 000. Každý list

~ mapy světa 1: 2500000 zobrazuje 12° šířkových a
18°-60° délkových podle zeměpisné šířky a obsa-
huje tedy nejméně 3 rovnoběžníkové a 3 polední-
kové pásy Mezinárodní mapy světa v měřítku
1:1000000 současně.

V pravém horním rohu každého listu jsou uve-
dena písmena a čísla krajních pásil. mapy
1 : 000000 spolu s označením severní - N, nebo
jižní - S polokoule. Kromě toho je na každém
listu mapy světa v měřítku 1: 2 500 000 uvedeno
pořadové číslo a název listu. Mapové listy jsou čís-
lovány pril.běžnými arabskými číslicemi 1-234 po-
čínaje severním pólem a jižním pólem konče. Klad
listil. mapy světa 1: 2 500 ODDje uveden v obr. 2.

Kromě číselných údajil. je každý list označen ná-
zvem největšího sídliště nebo nejvýznamnějšího
geografického objektu zobrazeného na příslušném
listě. Seznam názvil. všech listil. v ruském i anglic-
kém znění spolu s pořadovými čísly listu je uveden
v příloze I (viz str. 301-302).

Obsah mapy světa v měřítku 1: 2500000 je zpra-
cován jako obecně geografický s bohatou topogra-
fickou a geografickou náplní. Podrobný výčet zná-
zorněných prvkil. obsahuje souhrnný značkový klíč
mapy světa. V roce 1971 vydal Český úřad geode-
tický a kartografický jako pracovní pomil.cku pro
uživatele mapy úplný značkový klíč mapy světa
v samostatné brožuře s ruskými, anglickými a čes-
kými vysvětlivkami.

Značkový klíč mapy světa je podle obsahu rozdě-
len do následujících tematických skupin:

S í d I a jsou rozlišena
6 velikostních kategorii

více než
od 300000 do
od 100000 do
od 30000 do
od 10000 do
méně než

1000000 obyvatel
1 000 000 obyvatel
300000 obyvatel
100 000 obyvatel
30000 obyvatel
10000 obyvatel

V polárních oblastech jsou zvláštní značkou za-
kresleny stálé polární stanice.
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Ad min i str a t i v n í st ř e d i s k a jsou v ma-
pách označena barevným podtržením názvu a roz-
lišují hlavní města států, kolonií, protektorátů, svě-
řeneckých území, federativních států a střediska
administrativních celků 1. a 2. řádu.

Hra nic e jsou členěny na státní hranice, de-
markační čáry, neustálené hranice, hranice polár-
ních sektorů, hranice svazových republik a federa-
tivních států, hranice administrativních celků 1. a
2. řádu a hranice národních parků a reservací.

D o p r a v a obsahuje zákres železniční sítě, sil-
niční sítě a splavných kanálů. Jednotlivé druhy do-
pravních sítí jsou dále členěny podle dUležitosti a
obsahují i zákresy tunelů, trajektl1 a úseků ve stav-
bě. Kromě toho jsou v mapách vyznačeny námořní

přístavy, letiště s mezinárodním významem a na
říčních tocích je označen 1 počátek jejich splav-
nosti.

Vod o P i s obsahuje kromě zákresu břehových
čar vyznačení pobřežních a podmořských mělčin,
řeky, občasně tekoucí řeky, vyschlá říční koryta,
ponorné řeky, vodopády, peřeje, zavodňovací a od-
vodňovací kanály, jezera, slaná jezera, občas vysy-
chající jezera, zátopová území, vyznačení nadmoř-
ské výšky vodních hladin, studny, oázy, gejzíry,
korálové útesy, hloubkově údaje a hloubnice v hod-
notách 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000,
6000, 7000, 8000, 9000 a 10 000 metrů.

T e r é n znázorňují vrstevnice s výškovými úda-
ji. Kromě nich jsou v mapách vyznačeny výškově
body, skály, skalní stěny, kaňony, činné sopky, lá-
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vová pole, průsmyky, ledovce, firnová pole, pevnin-
ský led a hranice stálého ledu. V mapách jsou za-
kresleny vrstevnice v hodnotách 50, 100, 200, 300,
500, 700, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000,
6000, 7000 a 8000 metrů.
Půd y a ve g e ta c e jsou samostatnými mapo-

vými značkami rozlišeny na mangrovové pobřežní
porosty, bažiny, slaniska, písečné pouště a duny.
Kromě uvedených prvků jsou v mapách zakresle-

ny ještě polární kruhy a obratníky, magnetické
póly, historické památky, pyramidy, historické zří-
ceniny, hradby a zdi.
Pro všechny prvky mapy byl předem projednán

a schválen jednotný značkový klíč, který je sou-
částí Instrukce pro zpracování obsahu mapy světa
v měřítku 1 : 2 500 000. Tisk mapových listů je pro-
veden s použitím 12 standardních barev. Jednotlivé
obsahové prvky map jsou vyznačeny těmito bar-
vami:
černá
- hranice, popis států, administrativních jednotek,

měst, pohoří, ostrovů, krajin, stepí, pouští a ná-
rodních parků, splavnost řek, přístavy, letiště,
výškové body, průsmyky, zříceniny, hradby, zdi
a vnější rám mapy;

modrá (3.)
vodopis, popis moří, oceánů, jezer, řek, zálivů,
průlivů, tvarů podmořského reliéfu, hloubkové
údaje, hloubnice a jejich popis, signatury sídlišť,
ledovce,firnová pole, mangrovové pobřeží, baži-
ny, slaniska, sít poledníků a rovnoběžek a vnitř-
ní rám mapy se stupňovým a minutovým děle-
ním;

hnědá
- vrstevnice a jejich popis, skály, skalní stěny,

lávová pole, písečné pouště a duny, vyschlá
říční koryta a pobřežní a podmořské mělčiny;

šedá
- železniční tratě, železniční a silniční tunely;
červená
- silnice, hranice národních parků a reservací,

činné sopky, korálové útesy a výplň signatur
nad 300000 obyvatel;

modrá (1.)
- výplň sladkovodních a sezónních jezer, znázor-

nění bathymetrických stupňů v moři;
m o d r á (2.)
- znázornění bathymetrických stupňů v moři;

~~~~~á = I
h n ě d á (1.) _ znáz~~nění hyp~ometrických
h n ě d á (2.) _ stupnu na pevmně;

fialová -
- rozlišení administrativních středisek, hranice'

a výplň slaných jezer.
Pro popis je v mapě světa v měřítku 1:2500000

použito 12 odlišných typů písma v různých velikos-
tech od 1,2 mm do 6,4 mm. Veškeré názvosloví
v mapách je zhotovováno fotosazbou.
Názvy listů, vysvětlivky a veškeré mimorámové

údaje jsou na mapách uvedeny v ruském a anglic-
kém jazyce. V mapách je však použita pouze latin-
ková abeceda. Geografické názvy v mapách jsou
uvedeny v oficiálním znění, platném na příslušném
státním území: Pro státy a území, která nepoužívají
latinkové písmo, je v souladu s Instrukcí pro psaní
geografických názvů v mapě světa 1 : 2 500000 po-

užito mezinárodně přijatých způsobů transkripce ne-
bo transllterace příslušného písma do latinkové
abecedy.
Na každém listu mapy světa 1: 2 500 000 jsou

mimo rámu vlastní mapy uvedeny nad horním
okrajem název mapového díla
HAPTA MI1PA. WORLDMAP 1: 2 500 000 a název
a číslo listu.
Pod dolním okrajem jsou uvedeny:

- smluvené značky použité na listě,
- číselné a grafické měřítko,
- barevná stupnice nadmořských výšek a hlou-

bek,
- použité zobrazení,
- schéma pollticko-administrat1vního rozdělení

zobrazeného území,
- schéma kladu přiléhajících listů,
- seznam zkratek použitých v mapě,
- název vydavatele, místo a rok vydání listu.
Mapy jsou zpracovány v metrickém systému,

v němž jsou udávány veškeré výškové i hloubkové
údaje. Vzhledem k tomu, že mapa světa pokrývá
i veškeré světové oceány a moře, je pro snadnější
porovnání zejména námOřních vzdáleností k čísel-
nému a grafickému měřítku s údaji v kilometrech
připojeno i grafické měřítko s údaji v námořních
mílích.
Ke každému listu mapy světa v měřítku

1 : 2 500 000 bude postupně podle jednotných směr-
nic zpracován také rejstřík geografických názvů,
obsahující úplné znění všech názvů, jejich geogra-
fické charakteristiky, státní příslušnost, číslo listu
a bližší označení čtverce, v němž se příslušný ná-
zev nacházL
Tisk mapových listů mapy světa v měřítku

1 : 2500000 je proveden ofsetem. Všechny listy,
bez ohledu na velikost mapového obrazu, mají jed-
notný formát papíru 80X100 cm.

Organizac·g zpracování mapy světa

Na zpracování mapy světa v měřítku 1: 2500000
se podílejí kartografické služby sedmi evropských
socialistických států. Odpovědnost za zpracování
mapových listů pokrývajících jednotlivé světadíly
a k nim přilehlé části světových oceánů a moří
byla před zahájením tvorby mapy dohodnuta takto:
- území Afriky zpracovávají kartografické služ-

by Bulharska, Polska a Rumunska,
- území Severní Ameriky zpracovává kartografic-

ká služba Maďarska,
- území Jižní Ameriky zpracovává kartografická

služba Německé demokratické republiky,
- území Asie zpracovávají kartografické služby

Sovětského svazu, Bulharska, Československa,
Německé demokratické republiky a Polska,

- území Austrálie zpracovává kartografická služ-
ba Československa,
území Evropy zpracovávají kartografické služby
Německé demokratické republiky, Rumunska a
Sovětského svazu,
mapové listy pokrývající zbývající části světo-
vých oceánů zpracovává kartografická služba So-
větského svazu.
Jednotné zpracování všech mapových listů po

obsahové, grafické i technologické stránce umožňu-
jí předem projednané, schválené a pro všechna
zúčastněná kartografická pracoviště závazné re-
dakční dokumenty a instrukce, podle nichž postu-
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pují všechny uvedené státy. Ze schválených doku-
. mentů jsou pro zpracování mapy světa důležité ze-
jména:

Instrukce pro obsahové zpracování mapy světa
1: 2500000,
Značkový klíč mapy světa 1 : 2 500 000,

- Instrukce pro znázornění hustoty sídlišť na ma-
pě světa 1 : 2 500 000,

- Instrukce pro znázornění hustoty sídlišť na ma-
pě světa 1 : 2 500 000.

- Instrukce pro znázornění reliéfu na mapě světa
1: 2500000.
Z uvedených redakčních dokumentů má základní

význam Instrukce pro obsahové zpracování mapy
1 : 2 500 000 a Značkový klíč mapy světa 1 : 2500000.
Na jejich zpracování se podílely všechny zúčast-
něné kartografické služby socialistických států.
Konečnou redakci a vydání obou pracovních po-
můcek zajistila kartografická služba Německé de-
mokratické republiky. Instrukce obsahuje podrob-
né pokyny p,ro obsahové i kartografické zpraco-
vání map, směrnice pro generalizaci jejich ob-
sahu i základní organizační údaje pro redakč-
ní práce, recensování a schvalování jednotlivých
listů.
Neméně důležitá je Instrukce pro psaní geogra-

fických názvů v mapě světa 1: 2 500 00 zpracova-
ná kartografickou službou Maďarské lidové repu-
bliky. Jsou v ní uvedeny podrobné zásady pro tvor-
bu geografického názvosloví podle jednotlivých
státních území i jazykových skupin. Přitom je v co
největší míře dodržována zásada originálního ná-
zvosloví, používaného v příslušné zemi. Pouze pro
oblasti, kde jsou užívány jiné druhy písem (např.
azbuka, orientální písma apod.), je v Instrukci sta-
noven způsob přepisu názvů do latinkového písma.

Československá kartografická služba zpracovala
Instrukci pro znázornění hustoty sídlišť na mapě
světa 1: 2500000, poskytující v textové části zá-
kladní klasifikaci hustoty obyvatelstva a vymezují-
cí v mapových přílohách areály o stejné hustotě,
které pak slouží jako pracovní pomůcka při zpra-
covávání obsahu jednotlivých mapových listů.
Pro jednotné zpracování reliéfu v mapě světa při-

pravila příslušnou instrukci kartografická služba
Německé demokratické republiky. Instrukce obsa-
huje rozdělení typů reliéfu do devíti základních
skupin doprovázených i mapovými ukázkami vhod-
né generalizace.
Kromě uvedených instrukcí byla v rámci jednot-

né přípravy mapy světa vyhotovena řada dalších
pracovních pomůcek jako např. Seznamy pravoúh-
lých souřadnic pro zvolená zobrazení v měřítku
1 : 2500000 zpracovaná kartografickou službou So-
větského svazu, Schemata hlavních směrů doprav-
ních sítí připravená kartografickou službou Maďar-
ské lidové republiky a další.

Všechny uvedené pracovní pomůcky umožňují
jednotné zpracování obsahu mapových listů bez
ohledu na zpracovávanou oblast i místo zpracování.
Jednotné provedení všech listů jak po obsahové tak
i kartografické stránce dovoluje pak vzájemné po-
rovnávání rozdílných oblastí a zvyšuje tím i hod-
notu celého mapového díla.
Práce prováděné v jednotlivých státech na tvorbě

mapy světa 1:2500000 jsou koordinovány meziná-
rodní redakční radou, která od roku 1963 v ročních

intervalech sleduje, usměrňuje, schvaluje a hodnotí
jednotlivé mapové listy a dává souhlas k zahájení
jejich tisku.
Úzká spolupráce všech zúčastněných kartogra-

fických pracovišť, zaměřená především na společné
shromažďování nejnovějších statistických, geogra-
fických, ekonomických a kartografických omateriálů
a údajů, vzájemné recenzování konceptu a posu-
zování zkušebních tisků (nátisků) jednotlivých
mapových listů umožňuje, aby obsahová kvalita
vydávaných map byla co nejvyšší a odpovídala nej-
novějším údajům, které jsou k dispozici. Spolu-
práce kartografických služeb socialistických států
se však neomezuje jen na obsahovou stránku kar-
tografické tvorby. Také v oblasti tech~o:o?"ie ka~-
tografického a polygrafického zpracovam Je real1-
zována úzká výměna zkušeností a v rámci vědecko-
technické spolupráce si zúčastněné kartografické
služby poskytují maximální vzájemnou pomoc.

Mapové listy mapy světa v měřítku 1:2500000
jsou vydávány postupně od roku 1964, po př?dC?O:
zím posouzení všemi zúčastněnými kartografIckymI
službami a po schválení mezinárodní redakční ra-
dou mapy světa 1:2 500 000. Po prvních letech, kdy
se práce na mapě světa teprve rozbíhaly, a pr.?to
i počet vydávaných listů byl n:alý, ~ze v: posledm~h
letech počítat vydané listy kazdorocně Jiz na desIt-
ky. Růst počtu dokončených a k tisku schválených
listů mapy světa je patrný z následujícího přehledu
jednotlivých zasedání redakční rady mapy světa.

I. 1963 (Erfurt - NDR) 6
II. 1965 (Warszawa - PLR) 16
III. 1966 (Budapest - MLR) 18
IV. 1967 (Sofia - BLR) 33
V. 1968 (Bucure§ti - RSRl 62
VI. 1969 (Praha - ČSSR) 27
VII. 1970 (Moskva - SSSR) 32

Z celkového počtu 234 listů mapy světa bylo do
roku 1970 př'edáno do distribuce již 167 listů, tj.
72 % celého díla. Kromě toho bylo vydáno 22 tzv.
překrytových listů a 5 listů vydaných již ve 2. v~-
dání. Vzhledem k dosavadnímu tempu zpracova-
vání a vydávání jednotlivých listů mapy světa lze
reálně předpokládat, že celé mapové ~ílo bude
v 1. vydání dokončeno v letech 1973-74. LIsty mapy
světa, jejichž zpracováním a. vydání~ byla pově~e-
na československá kartografIcká sluzba, budou vse-
chny vytištěny již v roce 1971.

Pro j-ednotlivé mapové listy byla stanovena spo-
lečná jednotná zásada pro určení prodejní ceny,
která je úměrná rozsahu obsahové náplně a pohy-
buje se v rozmezí od 20,- do 38,- Kčs za 1výtisk.
Mapa světa je prodávána po jednotlivých listech
nebo v mapových kompletech, uspořádaných podle
světadílů a geografických oblastí. Mapové listy
v těchto kompletech zařazené jsou skládány do for-
mátu 40X50 cm.
Bližší informace o jednotlivých mapových listech

nebo mapových kompletech poskytnou vydavatelské
organizace nebo obchodní organizace zajišťující
distribuci hotových výtisků. V Ďeskoslovensku je
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vydavatelem mapy světa Český úřad geodetický
a kartografický. Distribuci všech vydaných listů
(zpracovaných všemi kartografickými službami)
zajišťuje n. p. Kniha, prodejna 000105, Štěpánská 42,
Praha l-Nové Město. Podrobnější informace o ob-
sahu i možnostech dalšího využívání mapy světa
proto poskytne Český úřad geodetický a kartogra-
fický, Hybernská 2, Praha 1.

Údržba mapového fondu a příprava dalších vydání
mapy světa

Tvorba a vydávání mapy světa v měřítku 1:2 500 000
představuje souhrn náročných příp,ravných, re-
dakčních, kartografických i polygrafických p,rací.
Bylo by proto nehospodárné, kdyby tyto nákladné
investice nebyly dále udržovány ve využitelném
stavu.
Vydáním a vytištěním mapového listu tedy práce

na mapě světa v měřítku 1:2 500 000 nekončí. Zúčast-
něné kartografické služby se dohodly na perma-
nentní údržbě mapového fondu v měřítku 1:2 500000,
umožňující tak v případě rozprodání vytištěných
výtisků listu nebo při nastalých větších změnách
pohotově uskutečnit nové aktualizované vydání pří-
slušného listu. Ve shromažďování nových materiálů,
nezbytných ke kvalitní údržbě mapových listů, při
jejich vzájemné výměně a využívání aktivně spolu-
pracují dvě informační centra mapy světa organi-
zovaná v Moskvě a v Budapešti.
Práce spojené s údržbou mapového fondu v mě-

řítku 1:2 500 000 jsou rovněž - jako všechny ostat-
ní práce - prováděny jednotně ve všech zúčastně-
ných státech. Směrnice a pokyny pro tyto práce
byly připraveny kartografickou službou Německé
demokratické republiky a jsou již součástí 2. vy-
dání Instrukce pro obsahové zpracování mapy svě-
ta 1:2 500 000. Při údržbě a novém vydávání listů
mapy světa se rozlišují tzv. "doplněné vydání"
předpokládající změny provedené v názvosloví, ve
velikostech sídlišť, v průběhu hranic a v doplnění
nových důležitých význačných objektů a tzv. "pře-
pracované vydání", které vzniká po předchozí sy-
stematické kontrole všech prvků obsahu mapy a po
případném jejich úplném přepracování podle no-
vých materiálů. Tuto systematickou kontrolu a pří-
padné nové zpracování, pokud si to vyžádá rozsah
nově zjištěných údajů, předpokládají vydavatelé
provádět pravidelně v obdobích asi šest let.

Mapa světa v měřítku 1:2 500 000 se pro svůj ob-
sah, rozsah zobrazeného území i vhodné měřítko
stane jistě podkladem pro četná tematická mapová
díla. K usnadnění a lepšímu využívání při tematic-
kém mapování jsou proto současně s tiskem úp,l-
ných mapových listů zhotovovány pro účely tema-
tického mapování tři základní varianty podklado-
vých map s různým výběrem nejdůležitějších ma-
pových prvků. Tyto tři základní varianty podklado-
vých map mohou být v případě vážného zájmu dále
upraveny tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám
tematického mapování a jeho konkrétním požadav-
kům. Požadované úpravy mohou být provedeny jak
v obsahu map, tak v jejich formátu a kladu listů.
Mapa světa v měřítku 1:2500000 svou úplností,

rozsahem, měřítkem, způsobem zpracování a obsa-

hem vytváří tak vhodný topografický a geografický
podklad pro tematická mapování. Podle předběž-
ných zjištění se tato mapa může v plném rozsahu
uplatnit při zpracovávání map geologických, geo-
morfologických, geofyzikálních, geografických,
půdních, vegetačních, hydrografických, klimatic-
kých, zemědělských, ekonomických, dopravních,
historických, demografických a dalších.
Využití map,y světa pro tematické mapování růz-

ného druhu není ze strany vydavatelů omezováno;
použit! je pouze podmíněno předchozím souhlasem
vydavatele a uvedením původu použitého mapové-
ho podkladu i na tematických mapách. Mapa světa
v měřítku 1:2500000 může tak v krátké době po-
skytnout kvalitní a vyhovující mapový podklad
z kterékoliv oblasti naší Země.

Úspěšná spolupráce kartografických služeb socia-
listických států uskutečňovaná v průběhu zejména
posledních 10 let při tvorbě mapy světa v měřítku
1:2500006 se blíží ke zdárnému dokončení vyty-
čeného úkolu. Dnes je již jisté, že úkol bude splněn
a společnou prací vytvořeno tak dílo, které svým
rozsahem, obsahem a způsobem zpracování nemá
dosud obdoby ve světové kartografické produkci
maloměřítkových map. Pro všeobecně vzdělávací,
kulturně politické, hospodářské i vědecké účely
vzniká společnou usilovnou prací dílo, mezi jehož
hlavní úkoly patří přispívat k bližšímu vzájemnému
poznávání, k dalšímu rozvoji vědy a techniky na-
šeho věku ve prospěch všeho lidstva.
Československá kartografie se aktivně účastní

všech prací spojených s tvorbou tohoto rozsáhlého
mapového díla a přispívá tak spolu s ostatními kar-
tografickými službami socialistických států k jeho
zdárnému dokončení.

Lektoroval: Ing. Bohumil Šídlo,
ČÚGK, Praha

Smluvené značky mapy světa
1 : 2500000

Kniha n. p. 000105,

Praha 1 - Nové Město, Štěpánská 42
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1'1(1)
NORTH POLE - CEBEPHLlA nomoc

2 1'1s-u 1-10 (2)
BANKs ISLAND - OCTPOB IiAijKC
1'1S-u 11-20 (3)
THULE - TYJlE-

4 1'1S-u 21-30 (4)
UPERNAVIK - ynEPHABHK
.1'1S-u 31-40 (5)
sVALBARD. wnH~IiEPrEH

6 1'1S-u 41-50 (6)
DICKsON • lIHKCOH
1'1S-u 51-60 (7)
NEW slBERIAN IsLANDs
(NOVOsIBIRSKIJE OSTROVA)
HOBOCHIiHPCKHE OCTPOBA
1'1Q-R 1-6 (8)
FAIRBANKs - "'3P5EHKC
1'1Q-R 7-12 (9)
DAWSON -1I0YCOII
1'1Q-R 13-18 '(11)
FOXE BAslN - IiACCEAH <I>OKC
1'1Q-R 19-24'(11)
GODTHAAB (GODTHAB) -rOTXOIi
1'1Q-R 25-30 (2)
REYKJAVIK (REYKJAVIK) - PEAKbllBHK
1'1Q-R 31-36 (13)
MURMANsK - MYPMAHCK
1'1Q-R 37-42 (4)
ARKHANGELSK (ARCHANGEL'SK)
APXAHrEJIbCK
1'1Q-R 43-48 (5)
NORILSK (NORIL'sK) - HOPHJlbCK
1'1Q-R 49-54 (6)
VERKHOYANSK (VERCHOJANSK) _
BEPXOllHCK
1'1Q-R 55-{i() (17)
ANADYR (ANADYR') - AHAlILlPb
1'1P 1-8 (18)
ANCIIORAGE - AHKOPHIVK
1'1P 7-12 (9)
WHITEHORSE - YAATXOPC
1'1P 13-18 (20)
CHEsTERFIELD-INLET -
'IECTEP"'HJllI-HHJlET
1'1P 19-24 (21)
JULlANEHAAB (JULlANEHAB) -
IOJlHAHEXOIi
1'1P '25-30 (22)
LERWICK • JlEPYHK
1'1P 31-36 & pt. 01 NQ 31-36 (23)
HELSINKI - XEJlbCHHKH
1'1P 37-42 (24)
SYKTYVKAR - CLlKTLlBKAP
1'1P 43-48 (25)
TURA· TYPA
1'1P 49-5426)
YAKUTSK (JAKUTSK) - lIKYTCK
1'1P. 55-{i() (27)
SEIMCHAN (SEJNCAN) • CEAM'IAH
1'1M-O 1-4 (28)
DUTCH HARBOR - MT'I-XAPIiOP
1'1 N-O 5-8 (29)
JUNEAU - lIlKYHO
1'1M-O 9-12 (30)
VANCOUVER - I!AHKYBEP
1'1M-O 13-16 (31)
WINNIPEG - BHHHHnEr
1'1M-O 17-20 (32)
LABRADOR - JlAIiPAlIOP
1'1M-O 21·24 (33)
NEWFOUNDLAND - HbIO<l>AYHl1J1EHll
1'1N-O 25-28 (]4)
ROCKALL - CKAJlLI POKOJlJl
1'1N-O 29-32 (35)
LONDON-J10HlIOH
1'1N-O 33-36 (36)
WARsAW (WARsZAWA) - BAPWABA
1'1M-O 37-40 (37)
NOSCOW (MOsKVA) - NOCKBA
1'1M-O 41-44 (38)
NOVOsIBIRsK - HOBOCHSHpCK
1'1M·O 45-48 (39)

~::~~g~:~~K (KRAsNOJAltSK) -

1'1M·O 99-52 (40)
CHITA CCITA) - 'IHTA
1'1M-O 53-56 (41)
KHABAROVsK (CHABAROVSK) -
XAliApOBCK
1'1M-O 57-60 (42)
pETROpA VLOVSK-KAMCHATSKI
(pEtROpAVLQVsK-KAMCATSKIJ)
nETPOnABnOBCK-KAM'IATCKHA
1'1 J-L 1-3 (43)
NORTH pACIFIC BASIN.
NORTHWESTERN PART-
CEBEpO-THXOOKEAHCKAlI KOTJlOBHHA
CEBEPO-3AnAllHAlI 'IACTb •
1'1J·L 4-6 (44)
NORTH pACIFlC BAsIN. NORTHERN PART -
CEBEPO-THXOOKEAfiCKAlI KOTJlOBHHA.
CEBEPHAlI 'IACTb
1'1 J-L 7-9 (45)
NORTH PACIFIC BAsIN. NORTHEAsTERN pART-
CEBEPO-;ntXOOKEAHCKAlI KOTJlOeHHA.
CEBEPO-8OCTO'IHAlI 'lACTb
1'1J-L 10.12 (46)
sAN FRANCISCO - CAH-"'PAH~HCKO
1'1J-L 13-15 (47)
ST. LOUU. - CEHT·JlYHC
1'1J-L 16-18 (48)
NEW YORK - HblO-AopK
1'1J,L 19-21 (49)
BOS1'OH • SOCTOH

50 1'1J-L 22-24 (50)
GRAND NEWFOUNDLAND BANltS -
IiOJlbWAlI HbIO<l>AYHl1J1EHllCKAlI IiAHKA

51 1'1J-L 25-27 (51)
AZOREs (A<;;OREs) • A30PCKHE O-BA

52 1'1J-L 28-30 (52)
MADRID - MAJ1PHlI

53 1'1J-L 31-33 (53)
ROME (RONA).PHN

54 1'1J·L 34-36 (54)
sOFIA (sOFIJA) - CO<I>HlI

55 1'1J'L 37-39 (55)
TBILISI - TIiHJlHCH

56 1'1J-L 4Q.42 (56)
TAsHKENT (TA$KENT) -TAl\/KEHT

57 1'1J-L 43-45 (57)
ALMA'ATA - AnMA-ATA .

58 1'1J-L 46-48 (58)

59 ULAN BATOR (ULAANBAATAR) - YJlAH-IiATOP
1'1J-L 49-51 (59)
PEKING (BEIJING) - nEKHH

60 1'1J-L 52-54 (60)
sEOUL (sOUL) - CEYJI

61 1'1J-L 55-576))
KURILSK (KURIL'sK) - KypHJlbCK

62 1'1J-L 58-60 (62)
pACIFlC OCEAN. NORTHWESTERN PART _
THXHA OKEAH. CEBEpO·3AnAlIHAlI 'IACTb

63 1'10.1 1-3 (63)
MIDWAY /SLANDs - OCTPOBA MHlIY3A

64 1'1G-I 4-6 (6~)
MURRAY ESCARPMENT - pA3J10M MAppH

65 1'1G-I 7-9 (6S)
ERBEN TALI!EMOUNT -
nOllBOlllIAlI B03BLlWEHHOCTb 3pliEH

66 1'10.1 11H2 (66)
LOS ANGELEs - JlOC-AHIVKEJlEC

66A 1'1G-H 10.12 & pt. 01 NI 10.12 (66A)
SAN D1EGO· CAH-lIHErO

67 1'1G~I 1'3-15 (67)
HOUSTON - XblOCTOH

67A 1'1G-H 13-15 II<pt. 01 NI 13-15 (67A)
HOUSTON • XblOCTOH

68 1'1G-I 16-18 (68)
ATI.ANTA - ATJlAHTA

68A 1'1G 16-18 (66A)
MIANI - MA~AMH

li9 1'10.1 19-21 (€9)
BERMUDA If.LANDS -
IiEPMYlICKHE O-BA

70 1'10.1 22-24 (70)
NORTH-ATLANT1C RIDGf.,
NORTHERN PART-

g~:~~~it,r~~~~'IECKHAXPEIiET,

71 1'10.1 25-27 ('II)
CANARY BASIN -
KAHAPCKAJI KOTJlOBHHA

72 1'10.1 28-30 (72)
CASABLANCA (ED-DAR EL-BEIDA)
KACAI>JIAHKA (MP-3J1b-IiEAM)

72A 1'1G 28-30 (72A)
EL AIUN - 301l>AIOH

73 1'1G-I 31-33 (73)
TRII'G'.J (-;-,\RA3ULUs EL-GHARB) -
TPH.ncJIl-! (TM'A&YJlYC-3J1b-rApli)

74 1'1G-I :l4-:K;(í~)
C.·.lltO (t\L-Q),!iIRAH) -
KAHP (,~)!b-K\XHPA)

75 N G-I 3í-:;~ F~)
BAGHD:.:J - BArMlI

HA N G-II 37-39 II<pl. 01 NL 37-39 (75A)
ABADAN - ASAMIf

76 1'1G-I 4'J-42 (76)
KARACHI - KAPA'IH

76A 1'1G 40-42 (76A)
KARACHl - KApA'IH

77 1'1G-I 43-45'(77)
DELHI - DEnH

77A 1'10.1 43-45 (77A)
DELH I _ JIEJlH

78 1'1G-I 46-48 (78)
CHUNGKING (ZHONGQING) - 'IYH~HH

78A 1'1G 46-48 & 1". 01 1'1H 46-48 (78M
KUN,.IING • KYHbHHH

79 1'1G-I 49-51 (79)
SHANGHAI - lliAHXAA

80 1'1G-I 52-54 (00)
TOKYO (TCKYŮ) -TOKHO

81 1'1G-I 55·57 (81)
MARCUS ISI.AND
(MINAMITORI sHIMA)-
OC'I1'OB MAPKYC
(MHHAMH-TOPH-WHNA)

82 1'1G-I 58-60 (82)
MELLISH sEAMOUNT -
rOPA MEJlJlHW

83 1'1D-F 1·3 (63)
JOHNsTON ISLAND·
OCTPOB lIlKOHCTOH

84 1'1D-F 4-6 (84)
HONOLULU-rOHOJlYJlY

85 1'1D-F 7-9 (85)
EASTERN PACIFIC BASIN.
NORTHERN PART -
BOCTOlfHO THXOOKEAIfCKAlI
KOTJlOllHHA.
CEBEPHAlI 'IACTb

86 N D-F 10-12 (8(,)
15LAs REVILLA GIGEDO -
OCTPOilA pEBHbJllI-XHXElIO

87 1'1D-F 13-15 (87)
MEXICO (MtxICO) - MEXHKO

88 1'1D·F 15-18 (88)
HAV<\NA (LA HABANA) • rABAHA

'. 89 1'1D-F 19-21 (Ii9)
PUERTO RICO - nY3PTO·pHKO

90 1'1D-F 22-24 (90)
NORTH-ATLANTIC RIDGE,
sOUTHERN PART·
CEBEPO-ATJlAHTH'IECKHA XPEliET,
IOlKHAlI 'IACTb

91 1'1D-F 25-27 (91)
CAPE VERDE ISLANDS
OLHAS DO CABO VERDE) -
O-BA 3EJ1EHOrO MLlCA

92 1'1D-F 28-30 (92)
DAKAR - MKAp

92A 1'1F 28-30 & ptcol 1'1E 28-30 (92A)
VILLA ClsNEROS - BHJlbll-CHCHEpO

93 1'1D-F 31-33 (93)
NIAMEY - HHAMEA

93A 1'1F 31-33 " pt. 01 1'1E 31-33 (93A)
TANANRASSET - TAMAHpACCET

94 1'1D-F 34-36 (94)
KHARTOUM - XAPTYM

94A 1'1F 34-36 & pt. 01 1'1E 34-36 (94A)
WADI HALFA - BAllH-XAJlb"'A

95 1'1D-I' 37-39 (95)
MECCA - MEKKA

96 1'1D-F 4Q.42 (96)
ARABIAN sEA • ApABHACKOE MOpE

97 1'1D·F 43-45 (97)
BOMBA)' - IiOlfliEA

98 1'1D-F 46-48 (98)'
KRUNG THEP (BANGKOK) -
KpYHr TEn (IiAHrKOK)

98A 1'1F 46-48 II<pt. 01 N E 46.48 (98A)
HANOI-XAHOA

99 1'1D-F 49-51 (99)
CANTON (GUANGZHOU) _
rYAH'IlKOY (KAHTOH)

99A 1'1F 49-51 & pt. 01 1'1E 49-51 (99A)
CANTON (GUANGZHOU) •
rYAH'IlKOY (KAHTOH)

100 1'1D-F 52·54 (IOU)
PARECE VELA (OKINO TORI sHIMA) -
OCTPOB nAPECE-BEJlA
(OKHHO TOPH WHMA)

101 1'1D-F 55-57 (101)
MARIANA ISLANDS - NAHpAHCKHE O-BA

102 1'1D-F 58-60 (102)
WAKE ISLAND -ATOJIJI Y3AK

103 1'1A-C 1-3 (103)
HOWLAND ISLAND - OCTPOB XAYJlEHlI

104 1'1A-e 4-6 (104)
CHRISTMAS ISLAND -
OCTPOB POlKJ1ECTBA

105 1'1A-C 7-9 (05)
EASTERN I'ACIFIC BAsIN.
sOUTHERN PART - BOCTO'IHO
THXOOKEAHCKAlI KOTJlOBHHA,
IOlKHAlI lfACTb

106 N A-C 10-12 (06)
CLlPpERTON I. (lLE CLlpPERTON) -
OCTPOB KJlHnnEPTOH

107 1'1A-C 13-15 (107)
BINDLOE ISLAND OSLA MARCHENA)
ocnOB MAP'IEHA (&HHJlJIO)

108 1'1A-C 16-13 (108)
BOGOTA - oorOTA

I08A N A 16·18 " pl. 01 N B 16-18 (lOSA)
BOGOTA - oorOTA

109 1'1A-e 19-21 OOS)
CARACAS - KAPAKAC

I09A N A 19-21 ,!li pl. 01 N B 19-21 009M
PARAMAIHBO - nAPAMApHIiO

110 1'1A-C 22-2·~ (I)()
CAYENNE - KAfiE!!llA

110A N A 22-z.; ,!li pt. ~I N B 22-24 (l)()A)
CAYENNE - KAAEHHA

111 N A-C 25-27 ()II)
ST. PETER AND ST. pAUL ROCKS
(l<OCHEDOS OE SÁO PEDRO E SÁO PAULO)
OCTPOllA CAH-nAYJlY

112 1'1A-e :1.11-30(/)2)
ACCRA - AKKPA

113 N A-C 31-33 (13)
l.AGOs - JlAfOC

113A 1'1A 31-33 II<pt 01 N B 31·33 (113M
OOUALA - llY AJlA

IR 1'1A-C 3.-36 01-1)
K!>ANGANI - KHCAllrAlIH

I1~A N A 3'!-J;; li< pl. oj ti B 34-:!<i (l !~A)
KISANGANl - i<IlCMlrAliil

115 N A-C 37-~:; (15)
ADDlS ABA BA - AMMe-AIiE:;A

115A NA 37-39 Ir<pl. 01 1'1!l 31-39 (1I5A)
MOGADlSClO • MorAm-mlO

116 N A-e.-il~"2 0!6)
ARABIAN-INDIAN Ri!>GE -
A,I'ABHltCKO-!-IHl.l!1ACKHfi xrEEn

117 N A-e 43-45 (E7)
COLOMIlO - KOJlOMGO

118 N A-e 46-':3 (IlS)
SINC"_I'ORt - CliEr"nyp

118A N A-B ~~-4-' (l18A)
SINGA?ORF. • CliHfAnyp

119 hl A-C ~9-51 (119)
nR_!;r~E~ ~ E?YH.fA

1:9A N t'.•~5 -19--5J 11 )91\)
E~'.mCI - liřYIIE~

120 N A-c 53·54 (120)
PALAtI ISI.t.ND5 -
0CTI'09A nNlAY

I:lOA N A-B sa-'>1 (!:alJA)
P.~LAU ISLANI>S -
OCTPOBA nA.~AY

121 1'1A-C 55-57 (121)
TRUK IsLAHDs - OCTPOBA TPYK
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122 N A-C 58-6<)(\22) 164 S G·I 4-6 (\64) 201 S J·L 55-57 (201)
MARSHALL IS.• MAPWAJlJlOBhI O·BA RAPA - OCTPOB PAnA MELBOURNE • MEJlb6YPH

123 S A-C 1-3 (\23) 165 S G-I 7-9 (\65) 202 S J-L 58-60 (202)
PHOENIX IS.• PITCAIRN ISLAND - OCTPOB nHTI<3PH WELLINGTON • BEJlmlHITOH
O-BA ~EHHKC 166 S G-I 10-12 (\66) 203 S M-O 1-4 (203)

124 S A-C 4-6 (\24) EASTER ISLAND OSLA OE PASCUA) - SOUTH PACIFIC BASIN,
MANIHIKI - ATOJlJl MAHHXHKH OCTPOB nACXH SOUTHWESTERN PART -

125 S A-C 7-9 (\25) 167 S G-I 13-15 (167) IOlKHO-THXOOKEAHCKAlI KOTJlOBHHA,
MARQUESAS ISLANDS SALA Y GOMEZ • O. CAJlA-H-fOMEC IOfO-3AnAllHAlI 'IACTb
<ILES M·ARQUISES) - 168 S G-I 16-18 (168) 204 S M-O 5-8 (204)
MAPKH3CKHE OCTPOBA JUAN FERNANDEZ IS. SOUTH PACIFIC RISE, WESTERN PART -

126 S A-C 10-12 (\26) (lSLAS JUAN FERNÁNDEZ) • IOlKHO-THXOOKEAHCKOE nOllHIlTHE,
EASTERN PACIFIC RISE, O-BA XYAH·~EPHAHllEC 3AnAllHAlI 'IACTb
NORTHERN PART - 169 S G-I 19-21 (169) 205 S M-O 9-.2 (205)
BOCTO'I·HO-THXOOKEAHCKOE nOllHlITHE. BUENOS AIRES - 6Y3HOC-A~PEC SOUTHWEST pAClFIC RISE, EASTERN PART -
CEBEpHAlI 'IACTb 169A S G·H 19-21 a 1'1.of S I 19-21 (l69A) IOlKHO-THXOOKEAHCKOE nOllHllTHE.

127 S A-C 1'3-15 (\27) SANTIAGO - CAHTbllfO BOCTO'I'IHAlI 'IACTb
ALBEMARLE ISLAND 170 S G·I 22-24 (170) 206 S M-O 13-16 (206)
(lSLA ISABELA) • pORTO ALEGRE - nOPTY-AJIErpH SOUTHEAST pACIFIC BASIN,
OCTPOB HCA6EJ1A (AII6EMAPJI) 170A S G-H 22-24 a pl. 01 S 1 22-24 (l70A) NORTHERN PART·

128 S A-C 16-18 (\28) pORTO ALEGRE • nOPTY·AIIErPH KOTJlOBHHA IiEJIIIHHCfAY3EHA,
QUlTO - KHTO 171 S G-I 25-27 (171) CEBEPHAlI 'IACTb

129 S A-C 19-21 (\29) RIO GRANDE pLATEAU - 207 S M-O 17-20 (207)
MANAUS - MAHAYC MATO PHO-fPAHllE TIERRA DEL FUEGO . OfHEHHAlI 3EMIIlI

1:lO S A-C 22-24 (\311) 172 S G-I 28-:lO(172) 208 s M-O 21-24 (208)
BELEM • 6EJ1EH SOUTH ATLANTIC RIGDE - SOUTI! GEORGIA - O. IOlKHAJI fEOPfHJI

131 S A-C 25-27 (\31) IOlKI!O-ATIIAHTH'IECKH~ XPE6ET 209 S M-O 25-28 (209)
RECIFE • PECH~H 173 S G-I 31-33 (173) SOUTH SANDWICH ISLANDS -

132 S A-C 28-311(\32) LODERITZ • III01IEPH~ IOlKHhlE CAHlIBH'IEBhI OCTPOBA
ASCENSION - OCTPOB B03HECEHHJI 173A S G-I 31-33 (l73A) 210 s M-O 29-32 (210)

133 S A-C 31-33 (\33) LODERITZ - III011EPH~ BOUVETISLAND (BOUVET-0YA)-
KINSHASA - KHHWACA 174 S G·I 34·36 (174) OCTPOB 'BYBE

134 S A-C 34-36 (\34) JOHANNESBURG· HOfAHHECIiYPf
LUBUMBASHI • JlY6YM6AWH 174A S G-I 34-36 (l74A)

135 S A-C 37-39 (135) JOHANNESBURG· HOfAHHEC6YPf 211 S M-O 33-36 (2\1)
NAIROBI • 'HA~p06H 175 S G-I 37-39 (175) AFRICAN-ANTARCTIC BASIN.

136 S A·C 40-42 (\36) FORT DAUPHIN - ~PT-llO~HH NOllTHWESTERN PART-
SEYCHELLES • 175A pl. of S G 37-39 (l75A) A~pHKAI!CKO-
CE~WEJlbCKHE o-BA FORT DAUpHIN· ~PT-llO~HH AHTAPKTH'IECKAlI KOTJlOBHHA.

137 S A-C 43-45 (\37) 176 S G-I 40-42 (176) CEllEPO-3AnAlIHAJI 1.iACTb
DIEGO GARCIA • ATOJlII llHErO-fAPCHJI MID-INDIAN BASIN, NORTHERN PART - 212 S M·O 37-40 (212)

138 S A-C _(\38) ~EHTPAJlbHOHHllH~CKAJI AFRICAN·ANTARCTIC BASIN.
DJAKARTA· lIlKAKApTA KOTIIOBHHA, NORTHEASTERN PART -

139 S A-C 49-51 (139) CEBEpHAJI 'IACTb A~PHKAHCKO·
SURABAJA • CypA6AlI 177 S G-I 43-45 (177) AHTAPKTH'IECKAlI KOTJlOBHHA.

140 S A-C 52-54 (1411) MID·INDlAN RIGDE - CEBEPO-BOCTO'IHAlI 'IACTb
AMBON • AMGOH ~EHTPAllbHOHHllH~CKHA XPE6ET 213 s M-O 41-44 (213)

141 S A-C 55-57 (\4\) 178 S G·I 46-48 (178) KERGUELEN ISLANDS <ILES KERGUELEN) •
SOLOMON ISLANDS • WEST-AUSTRALlAN BASIN, OCTl'OBA KEPfEJIEH
COJlOMOHOBhI O·BA SOUTHEASTERN PART· 214 S M-I) 45-48 (214)

142 S A-C 58-60 (\42) 3AnAllHo- AUSTRALlAN-ANTARCTIC BASIN,
NAURU I. • o. HAYPY ABCTPAJlHACKAlI KOTJlOBHHA. WESTI:RN PART· ABCTPAJlO-

143 S D·F 1-3 (\43) IOfO·BOCTO'IHAlI 'IACTb AHTAPKTHqECKAlI KOTJlOBHHA,
SAMOA IS. - o-BA CAMOA 179 . S G-I 49-51 (\79) 3AnAllHAJI 'lACTb

144 S D-F 4-6 (\44) pERTH· nEPT 215 s M-O 49-52 (215)
TAII1TI • O. TAHTH 180 S G-I 52-54 (180) AUSTRALlAN-ANTARCTIC BASIN.

145 S D-F 7-9 (145) ADELAIDE • AJ1EJlAHllA EASTERN PART - ABCTPAJlO-
MANGAREVA· 181 S G·I 55-57 (\81) AHTAPKTH'IECKAlI KOTJlOBHHA.
OCTPOB MAHfAPEBA SYDNEY' clfllHEA BOCTO'IHAlI 'IACTb

146 S D-F 10-12 (\46) 182 S G-I 58-60 (\82) 216 S M·O 53-56 (216)
EASTERN pACIFlC RISE, WHANGAREI· YAHfAPEH MILL'RIDGE·
MIDDLE PART· 183 S J-L 1-3 (183) nOllBOlIHAlI B03BhlWEHHOCTb MHIIJI
BOCTO'IHO' CHATHAM ISLANDS· OCTPOBA 'IATEM 217 S M·O 57·60 (217)
THXOOKEAHCKOEnOllHJlTH~ 184 S J·L 4-6 (184) MACQUARIE ISLAND·
CpEl\HlIlI 'IACTb MARIA THERESA REEF • OCTPOBA MAKKYOPH

147 S D-F 13-15 (\47) PH~ MAPHlI·TEPE3A 218 S Q·R 1-6 (218)
pERUVIAN BASIN • 185 S J-L 7-9 (185) SCOTT ISLAND -
nEPYAHCKAJI KOTIIOBHHA SOUTH pACIFlC BASIN, OCTPOB CKOTTA

148 S D'F 16-18 (148) NORTHEASTERN PART· 219 S Q-R 7-12 (219)
LlMA·IIHMA IOlKHO·THXOOKEAHCKAlI KOTIIOBHHA. SOUTHEAST PACIFIC BASIN -

149 S D·F 19-21 (\49) CEBEPO·BOCTO'IHAlI 'IACTb KOTJlOBHHA BEJlJlHHCfAY3EHA.
LA PAZ· nA·nAC 186 S J·L 10-12 (186) . IOlKHAll 'IACTb

149A S F 19-21 a pt. 01 S E 19·21 (l49A) EAST PACIFIC RISE, SOUTHERN PART - 220 S Q·R 13-18 (220)
ANTOFAGASTA· AHTO~AfACTA BOCTO'IHO·THXOOKEAHCKOE nOllHJlTHE, CHARCOT ISLAND (ILE CHARCOT) •

ISO S D-F 22·24 (ISO) IOlKHAJI 'IACTb OCTPOB WAPKO
RIO OE JANEIRO • 187 S J·L 13-15 (187)
PHO-llE·lKAHE~po CHILE RISE· 221 S Q-R 19-24 (22\)

151 S D-F 25-27 (151) 3AnAllHo-'IHIIHRCKOE nOllHJlTHE ANTARCTIC PENINSULA·
ILHA DA TRINDADE • 188

~J~c~~á~~)KOHCEriCbOH
AHTAPKTH'IECKHA nOIlYOCTPOB

OCTPOB TpHHllAJlH 222 S Q-R 25-:lO(222)
152 S D-F 28-30 (152) 189 S J-L 19-21 (189) CAPE NORVEGIA (KAPP NORVEGlA) •

ST. HELENA, MAR DEL PLATA· MAP·llEJIb-MATA MhlC HOPBEfHlI
O. CB. EJlEHhI 190 S J-L ;l2-24 (190) 223 S Q·R 31-36 (223)

153 s D·F 31-33 (153) ARGENTINA BASIN, WESTERN PART - PRINCESS RAGNHILD COAST
WINDHOEK· APrEHTHHCKAlI KOTJlOBHHA, (PRINCESSE RAGNHILD LANO) •
BHHllXYK 3AnAJlHAlI 'lACTb 6EPEf nPHH~ECChI PAfHXHJlJlb

154 s D·F 34·36 (154) 191 s J-L 25-27 (l9\) 224 s Q-R 37-42 (224)
SALlSBURY· ARGENTINA BASIN, EASTERN PART· 'ENDERBY LAND •
COIIC6EpH APfEHTHHCKAJI KOTJlOBHHA. 3EMIIJI 3HllEp6H

155 S D·F 37·39 (155) BOCTO'IHAlI 'IACTb 225 S Q.R 43-48 (225)
TANANARlVE • 192 S J-L 28-:lO(192) PRAVDA COAST (BEREG PRAVDY) -
TAHAHAPHBE TRISTAN DA CUNHA GROUP, • 6EpEf. npABllhl

156 s D-F 40-42 (156) OCTPOBA TPHCTAH-llA·KYHbll 226 S Q-R 49-54 (226)
MASCARENE IS.• 193 S J-L 31-33 (193) WILKES LANO -
MACKApEHCKHE O-BA CAPE BASIN - KAnCKAlI KOTJlOBHHA 3EMIIlI YHJlKCA

157 S O:-F 43-45 (157) 194 S J-L 34-36 (194) 227 S Q·R 55-60 (227)
WEST AUSTRALlAN BASIN, AGULHAS BASIN • GEORGE V. COAST •
NORTHlN'ESTERN PART - KOTIIOBHHA MYCA ArYllbllC 6EPEr fEOPfA V.
3AnAllHO· . 195 S J-L 37-39 (195) 228 S s-u 1-\0 (228) .
ABCTPAJlH~CKAlI KOTJlOBHHA. CROZET ISLANDS <ILES CROZET> • ROOSEVELT ISLAND·
CEBEPO-3AnAllHAlI 'IACTb OCTPOBA KP03E OCTPOB PY3BEJlbT

158 S D-F _(158) 196 S J-L 40-42 (196) 229 S S·U 11-20 (229)
COCOS (KEELING) ISLANDS • MID-INDIAN BASIN, SOUTHERN PART - ELLSWORTH LAND •
KOKOCOBhlE OCTPOBA ~EHTPAJlbHOHHllH~CKAlI KOTIIOBHHA. 3EMIIlI SIICY3PTA

159 S D-F 49-51 (159) IOlKHAlI 'IACTb 2:lO S S'U 21·:lO (2:!0)
PORT HEDLAND • 197 S J·L 43-45 (197) SHACKLETON RANGE •
nOPT·XEllJIEHll AMSTERDAM ISLAND (ILE AMSTERDAM) - XpE6ET WEKJlTOHA

160 S D-F 52-54 a pl. 01 SC 52·54 (160) OCTPOB AMCTEPllAM 231 S S·U 31-40 (23\)
DARWIN • llApBHH 198 S J'L 46-48 (198) QUEEN MAUD LANO (DRONNING MAUD

161 S D-F 55-57 (161) AUSTRALlAN-ANTARCTIC RISE • LAND) - 3EMnJl KOPonEBbI MOJI
CORAL SEA· ABCTPAJlO·AHTAPKTH'IECKOE nOllHlITHE 232 s S-U 41'SO (232)
KOpAJIJIOBOE MOpE 199 s J·L 49-51 (199) pLATEAU SOVETSKOJE (PLATO SOVETSKOJE)-

162 S D·F 58-60 (162) SOUTH AUSTRALIAN BASIN, WESTERN PAk r - 'nnATO COBETCKOE
NEW HEBRIDES IOlKHo-ABCTPAJlHACKAlI KOTIIOBHHA. 233 S S·U 51-60 (233)
(NOUVELLES HbRIDES) •. 3AnAllHAlI 'IACTb ROSS ISLAND·
o-BA HOBhlE rE6pHllhl 200 S J·L 52-54 (200) • OCTPOB POCCA

163 S G·I 1·3 (163) SOUTH AUSTRALlAN BASIN, EASTERN PART· 234 S (234)
KERMADECISLANDS· DlKHo-ABCTPAJlHACKAlI KOTJIOBlfHA. SOUTH POLE-
OCTPOBA KEPMl.llEK BOCTO'IHAlI. 'IACTb DlKHblR nOJlIOC
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Aplikace velmi blízké fotogrammetrie
ve stomatologii

Ing. Jaroslav Culek,
odborný asistent
katedry geodézie
VUT-FAST Brno

Blizká fotogrammetrie, pomocí mz se zameruJl a
vyhodnocují objekty nevelkého rozsahu a nepříliš
vzdálené od pozorovatele, je dnes již všeobecně zná.
mou a používanou metodou v mnoha technických i věd.
ních oborech. Tato metoda jednak nahradila složité
a pracné kvantitativní vyhodnocování prováděné
starými způsoby, jednak umožnila znázornit takové
předměty a zachytit takové situace, u nichž se dosud
žádné vyhodnocování neprovádělo. I když se u nás
tato metoda pro nedostatek vhodných snímkovacích
aparatur zatím příliš nerozšířila, není o její užiteč-
nosti a všestranném použití v současné době již
žádných pochyb.

Poněkud jiná situace je v oblasti tzv. velmi bliz.
ké fotogrammetrie, kde rozměry zkoumaných objektů
a jejich předmětové vzdálenosti klesnou řádově do
decimetrů a centimetrů. Vzhledem k značným obtí.
žím při snímkování na kratší vzdálenosti (malá hloub-
ka ostrosti, komplikace s velkým výtahem objektivu,
složité určování prvků vnitřní orientace apod.) je vy.
hodnocování menších předmětů i ve světovém měř'ítku
zatím záležitostí ojedinělou a u nás téměř neznámou.
V následujících statích chci proto na jednom příkladě
ukázat, že přes uvedené potíže se i velmi blízká foto·
grammetrie může stát (při dodržení určitých zásad)
velmi výkonnou a efektivní metodou schopnou úspěšně
řešit problémy v určité oblasti.

Pro sledovaný účel byl nyní na naší katedře na·
vržen určitý způsob snímkování menších objektů ze
vzdálenosti 5-30 cm pomocí speciálního zařízení,
jakož i jednoduchá metoda určování prvků vnitřní
orientace použité fotokomory, s poukazem na zdroje
některých chyb, které se v průběhu snímkování a vy.
hodnocování objevují.

Předmět, na kterém jsme chtěli tuto metodu sním.
kování a vyhodnocení vyzkoušet, má půdorysný
rozměr cca 6 X 6 cm, přičemž hloubkové členění
jeho horní plochy, která je předmětem zkoumání, je
asi 5 mm.

Vhodnou komoru ke snímkování jsme získali
adaptací staršího fototeodolitu Heyde Dresden, for·
mátu 9 X 12 cm, vybaveného objektivem Aristostig.
mat 9/120 mm (obr. 1). Ježto tento objektiv nebyl pro
náš účel vhodný, byl nahrazen širokoúhlým objek.
tivem Belar (Meopta) 4,5/55 mm. Nový objektiv,
osazený zhruba na místě původního, umožňoval totiž
zobrazení uvažovaného předmětu ze vzdálenosti cca
10 cm v měřítku zhruba 1 : 1, přičemž užitečná plo-
cha fotodesky byla zcela pokryta obrazem před-
mětu.

Poněvadž závit objímky nového objektivu ne·
souhlasil se závitem v tělese komory, byl objektiv
pevně uchycen v pouzdru, opatřeném závitem, shod·
ným se závitem v tělese komory. Otáčením pouzdra
s objektivem je možno komoru zaostřovat na vzdá.
lenosti v rozsahu 5-30 cm. V žádané poloze se dá pak
pouzdro upevnit a to dotažením matice našroubované
na pouzdru. Při této pevné poloze objektivu vzhledem
ke komoře je možno určit prvky její vnitřní orientace
a dále již provádět snímkování.

Za tímto účelem bylo navrženo a v mechanické
dílně naší katedry zhotoveno zařízení, které umožňuje
snímkování předmětu s přesně svislou osou záběru.
Navržená konstrukce zaručuje jednak pevnou polo-
hu kamery vzhledem k fotografovanému předmětu při
snímkování, jednak umožňuje posun kamery ve smě.
ru osy záběru (směr osy z), jakož i pohyb ve směru
kolmém (směr osy x) (obr. 2). Základna tohoto pří.
stroje je tvořena železnou deskou se třemi stavěcími
šrouby, do níž je upevněn silný šroub, na kterém je
nasazena objímka s matkou. Otáčením matky kolem
osy šroubu se provádí vertikální posun objímky, jež
je spojena s obdélníkovým rámem. Tento rám nese
fotografickou komoru opatřenou stavěcími šrouby.
Pevné spojení kamery a rámu je provedeno třemi
příchytkami na stavěcích šroubech. Zkoumaný před.
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mět spočívá na vozíku, jímž je možno posouvat v ho-
rizontálním směru. Vozík je na jednom konci otáčivě
uchycen v podstavné desce a do směru osy x byl na-
staven pomocí teodolitu a to promítnutím podélných
rámových značek fotokomory na lyžiny vozíku. V této
přesné poloze byl pak vozík zajištěn přítažným šrou-
bem.

Při snímkování se nejprve přístroj urovná podle
libely stavěcími šrouby v podstavné desce. Urovnají
se tím lyžiny posouvacího zařízení, takže pohyb vo-
zíku se zkoumaným předmětem se děje ve vodorovné
rovině. Vozíkem se pak najede do polohy, odpovída.
jící snímkování objektu z prvního stanoviska. Podle
libely na tělese komory se urovná i rovina rámových
značek, čímž osa záběru zaujme svislou polohu. Po
provedené expozici se vozík posune o určitou vzdá-
lenost, odpovídající fotografické základně, do druhého
postavení. Délka základny se nastaví podle mili-
metrové stupnice opatřené vernierem, která je upev-
něna na vozíku. Po kontrole všech údajů na přístroji
se provede druhý snímek.

Jak je z uvedeného postupu zřejmé, získáváme
tímto způsobem snímkovou dvojici, odpovídající
snímkům poí'ízeným ph normálním případu stereo-
fotogrammetrie. Rozdíl je pouze ve způsobu jejich zís-
kání: při snímkování posouváme méně rozměrným
a lehčím objektem, což je výhodnější než posun da-
leko hmotnější kamery. Další zpracování získané
snímkové dvojice bude poměrně snadné, neboť prvky
vnější orientace existují v nejjednodušší formě a jsou

předem známy (základna b je vodorovná, cp = w = u =
=0).

Co se týče hloubky ostrosti, vychází v daném pH-
padě pro velikost rozptylového kroužku d = 0,03 mm
při maximálním zaclonění objektivu (n ~= 36) hod-
nota cca ± 3,5 mm. Celkový rozsah hloubky ostrosti
je tedy pro řešený případ zcela postačující.

Vzhledem k tomu, že při snímkování zkoumaného ob-
jektu jsme byli nuceni v dané situaci použít běžného
fotografického objektivu vykazujícího určité zkres-
lení, bude třeba stanovit vliv této optické vady na
přesnost výsledkú vyhodnocení. Zkreslení použitého
objektivu bylo zjišťováno tím způsobem, že jím byla
vyfotografována čtvercová mřížka a vzniklý obraz
byl proměřován Zeissovým stereokomparátorem 1818.

Při tomto měření bylo zjištěno zřetelné soudkovité
zkreslení čtvercové sítě, ph čemž největší deformace
se objevily v rozích snímku, tj. v bodech maximálně
vzdálených od jeho středu. Na obr. 3 je schematicky
znázorněn obraz centimetrové čtvercové sítě, jež
byla pro větší názornost doplněna isočarami, vyzna-
čujícími místa stejného zkreslení. (Hodnoty zkreslení
v 0,01 mm.) Jak je z obrázku zřejmé, vzrůstá zkres-
lení celkem symetricky od nulové hodnoty ve středu
snímku až k okrajúm, kde dosahuje již značných
hodnot.

Vzhledem k tomu, že se v praktické aplikaci po-
pisované metody jedná o plošná a výškoYá měření
zkoumaného objektu, sledovali jsme hlavně vliv
zkreslení na přesnost těchto údajú. V tabulce 1 je
uveden konečný výsledek: lineární a plošné zkreslení
v % v závislosti na vzdálenosti zobrazených útvarů od
středu snímku.

Přímým důsledkem zkreslení objektivu je i nesprávné
určení výškových údajů zkoumaného objektu, jež
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jsou odvozeny ze změněných horizontálních paralax
snímkové dvojice. Na obr. 4 je znázorněna deformace
prostorového modelu rovinné čtvercové mřížky,
jejíž okraje jsou vlivem soudkovitého zkreslení ohnu-
ty zřetelně směrem dolů. (Hodnoty odchylek ve výš-
kách jsou v mm!) Z obou výsledků je zřejmé, že uve-
dené chyby mohou být dosti značné; bude proto třeba
provést určitá opatření, aby jejich vliv byl omezen.
V prvém případě lze délkové i plošné zkreslení snížit
tím, že se obraz objektu bude umísťovat pokud možno
do centrální části snímku tak, aby se nepřibližoval příliš
k jeho okrajům. Ve druhém případě - při určování
výšek ze zdeformovaného modelu - se budou uva-
žovat pouze převýšení mezi body nepříliš od sebe
vzdálenými, tedy mezi body, jež jsou přibližně stejně
zkresleny. Vzhledem k tomu, že se celý zkoumaný
objekt skládá z jednotlivých malých, na sobě nezá-
vislých útvarů, bude v našem případě možno těchto
výškových údajů bez obav použít. Pro jiné případy,
kdy by bylo nutno určované výšky vztáhnout k jednot-
né srovnávací rovině, platné pro celý model, musely
by se provádět korekce výškových údajů se zřetelem
ke vzdálenosti jednotlivých bodů od středu snímku.
Nejlepším řešením by ovšem bylo získat jiný vhod-
nější objektiv pro snímkování.

vzdál.1
v cm O 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Zl% I O 0,05 0,1 0,2 0,4 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5
zp% O 0,1 0,2 0,4 0,8 1,4 2,0 3,0 4,0 5,0

Pro kalibraci komory nelze v našem případě po-
užít běžných metod známých z topografické či blízké
fotogrammetrie, a to z důvodů jak technických, tak
i ekonomických. Vzhledem k častějšímu určování
prvků vnitřní orientace, které je nutno provádět
při snímkování předmětů o různých velikostech
i měnících se předmětových vzdálenostech, bude
nutné, aby navrhovaná metoda byla jednoduchá,
avšak přitom dostatečně přesná pro daný účel. Pro
určení konstanty komory byl proto navržen způsob
odvozený ze zobrazovací rovnice použité optické
soustavy.

Předmět, znázorněný úsečkou y ve vzdálenosti a
od středu vstupní pupily, se zobrazí na fotografické

desce, umístěné v příslušné obrazové vzdálenosti a'
jako úsečka y'. (obr. 5)

Zmenší-li se obrazová vzdálenost o Lla, vytvoří se
na pevně umístěné fotodesce opět obraz úsečky,
zvětšený proti původnímu o hodnotu Lly'. Předchozí
vztah se pak vyjádří:

y
a-Lla

y' + Lly'
a'

a-JL. .a' = O
y'

a - Lla - , y LI ' a' = O
y + y

Rozdílem (4) - (3) získáme:

La, -Lla -- y a' = O (5)
y' y' +Lly'

a'(L - y ) =Lla
y' y' + Lly'

Llaar == _

Určení konstanty komory podle popsaného způ-
sobu bylo provedeno tak, že příslušnou kamerou byla
vyfotografována opět mřížka a to z různých vzdále-
ností (pokud to hloubka ostrosti obrazu dovolovala).
Kvalita samotné mřížky byla ověřena jejím promě-
řením na stereokomparátoru, přičemž zjištěné od-
chylky od známých rozměrů nepřesáhly nikde hod-
notu 0,01 mm. Pohyb kamery vůči mřížce byl od.
měřován na indikátorových hodinkách, upevněných
na svislém šroubu konstrukce. Proměřováním obrazu
mřížky ve středu snímku (kde zkreslení objektivu se
projevuje minimálně), byla pro každý snímek stano-
vena průměrná hodnota strany zobrazených čtvreců y'.

Obr. 5. Zobrazení objektu o proměnlivé předmětové
vzdálenosti
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Snímek č. [údaje índí~átorOVÝChIStranaZObr. čtverce y'
hodmok mm
vmm

I 0,177 7,067
2 5,19. 6,690
3 10,17. 6,357
5 15,20. 6,050

Při známém rozměru stran čtverců mřížky y, jakož
i jejich obrazů na fotografiích y' a odměřených posu-
nech kamery L1a, máme dostatek údajů pro několi-
keré stanovení obrazové vzdálenosti a,'. Průměr vy-
počtený z těchto hodnot budeme pak považovat za
konstantu komory c.V tabulce 2 jsou uvedeny všechny
naměřené údaje pro stanovení obrazové vzdálenosti.
Ze čtyř měřených údajů na indikátorových hodin-
kách vypočteme tři nezávislé rozdíly Lla, z nichž
trojím způsobem vypočteme podle (7) hodnotu a'.

Aa5_1 =

L1a5_2 =
L1a3_1 =

15,025 mm .... a~-l

10,012 mm. " .a~_2
9,999 mm .... a~-l

126,32 mm

126,62 mm
126,54 mm

Z těchto údajů byla pak stanovena hodnota konstanty
komory c jakož i její střední chyba:

c = 126,5 mm ± 1.10-1 mm

Souřadnice hlavního bodu H' není třeba zatím
určovat, neboť jeho přesná poloha nebude pro většinu
zamýšlených prací nutná. V opačném případě by se
dala poloha bodu H' určit některou z metod vhodných
pro daný případ (na př. "obrácená" Hallertova
metoda apod.) [1].

Tuto metodu jsme prakticky vyzkoušeli v oboru,
kde se fotogrammetrie zatím běžně nepoužívá. Na
2. stomatologické klinice v Brně se tohoto času pro-
vádí výzkum, který má stanovit závislost správné
funkce zažívacího ústrojí na účinném žvýkání stravy.

Nejdůležitějším faktorem u žvýkacího procesu
je celková okluzní (žvýkací) plocha zubů, které se na
rozmělňování potravy aktivně zúčastňují, tj. horní
plocha všech molárů a premolárů. Tato plocha, která
je u jedince dána jednak počtem příslušných zubů a je.
jich správnou polohou, jednak jejich kvalitou, se
zjišťuje dosud dosti pracnými a ne zcela přesnými
způsoby.

Vzhledem k tomu, že okluzní plochy jednotli-
vých zubů představují vlastně miniaturní topogra.
fické plochy, je možno provést jejich zaměření a vy-
hodnocení stejným způsobem, jaký je běžný v topo.
grafické nebo blízké fotogrammetrii, pouze s tím roz-
dílem, že tento způsob provádíme v miniaturních
rozměrech.

Podkladem pro vyhodnocení jsou snímkové dvo-
jice sádrových modelů chrupu jednotlivých pacientů
(obr. 6). Tyto snímky, jež byly pořízeny popsaným
způsobem na našem snímkovacím zařízení, můžeme
podle potřeby vyhodnocovat různými způsoby na
různých typech vyhodnocovacích přístrojů.

3.1. Tvar zubu je možno velmi názorně vy-
jádřit charakteristickým profilem. Model chrupu se
při snímkování orientuje nejvýhodněji tak, aby jeho
osa symetrie byla rovnoběžná s osou y (viz obr. 6).
Řez ve směru osy x pak představuje tzv. frontální
řez zubu. Obr. 7 představuje takový řez horní le-
vou šestkou, získaný bodovým vyhodnocením snímků
na stereokomparátoru (originál vyhodnocení v mě-
řítku 10 : 1).

3.2. Okluzní plocha zubu se dá výstižně vy-
jádřit vrstevnicemi o vhodně zvoleném intervalu.
Na obr. 8 je uvedeno vyhodnocení stejného zubu jako
v předcházejícím případě, pomocí vrstevnic, s inter-
valem 0,2 mm v měřítku 10 : 1. Vrstevnice, jež byly
získány vyhodnocením snímkové dvojice na stereo-
planigrafu, byly ještě doplněny kótami v charakteris-
tických bodech. Je tu též vyznačena poloha řezu, zná·
zorněného na obr. 7. Snímková dvojice musela být
však předem zvětšena na překreslovači a to do takové-
ho měřítka, aby bylo možno při jejím vyhodnocování
na stereoplanigrafu použít běžného Zeissova projekto-
ru. (Vnašem případě se tím zvětšila původní konstanta
komory z hodnoty 126,51 mm na 204,80 mm.) Tato
operace však může odpadnout, je~li pro vyhodnocení
snímkových originálů k dispozici projektor širokoúhlý.
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3.3. Skutečná velikost okluzní plochy, což
je vlastní náplní řešeného úkolu, se pak dá velmi přes-
ně stanovit z frontálních řezů zubu, vedených v urči-
tém intervalu rovnoběžně se směrem osy x. Tyto řezy
(1-18), jež byly snímány z horní levé sedmičky
v pravidelných intervalech LId = 0,5 mm od sebe,
jsou na obr. 9 znázorněny v měř. 5: 1. Pro lepší
názornost je obrázek doplněn ještě vrstevnicemi
okluzní plochy se schematickým zakreslením polohy
frontálních řezů.

Žvýkací plochu měřeného zubu můžeme vypočíst
sečtením plošek jednotlivých úzkých proužků, jejichž
délka se rovná délce profilové čáry l a šířka profilovému
intervalu LId.

ft

P =Lld ~ li
.=1

V tab. 3 je proveden výpočet okluzní plochy uvedeného
zubu.

délka vodorovnýprofllové prllmět Z' Z
ltUb profll čáry Z mm m=-,,-

mm
v měřítku 5 : 1 .

(+7) 1 27 i 24 1,17.
2 38 35 1,171
3 45 39,6 1,13.
4 46 39,7 1,157
5 49 42 1,167
6 51 42,6 1,197
7 48 40,5 1,18.
8 45 37,7 1,19.
9 41 35 1,171

10 41 35,5 1,155
11 40 34 1,176
12 41 35 1,17&
13 39 33 1,18.
14 33 29,6 1,11.
15 30 27 1,185
16 23 21 1,095
17 20 17,5 1,14.
18 10 10 1,000,

:E = 667 mm (v měř. 5: 1)
Ltd = 0,5 mm tj. 133,4 mm (ve skutečnosti)

P = 0,5 mm. 133,4 mm = 66,7 mm&

U velkých sérií modelů chrúpů, které se při vý-
zkumu vyskytují, byl by tento přesný způsob určová-
ní ploch dosti zdlouhavý a nákladný. Bylo jej použito
proto pouze u jednoho vzorového chrupu a z poznatků
takto získaných se pak stanovil zjednodušený způsob
přibližného určení velikosti okluzní plochy. Ukázalo se
totiž, že u frontálního řezu, vedeného zhruba středem
zubu, se poměr skutečné okluzní plochy P a jejího
vodorovného průmětu P' rovná přibližně poměru
skutečné délky profilové čáry l s jejím vodorovným
průmětem l'.

Pro určení skutečné velikosti okluzní plochy stačí
proto určit ze snímku plochu jejího vodorovného
průmětu a ten násobit koeficientem m zjištěným
podle (9), takže

Velikost vodorovného průmětu plochy P' se dá
určit planimetrováním zobrazené zubní plochy na
snímku, v němž se pod stereoskopem vyznačí hranice
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okluzní plochy, nebo lépe prImo analytickým způ.
sobem pomocí koordimetru, jenž je při vyhodnoco-
vání snímkové dvojice napojen na stereoplanigraf.
V uvedeném případě (zub +7) jsme ji získali plani.
metrováním z vrstevnicového vyjádření příslušného
zubu.

Za koeficient m jsme vzali hodnotu odvozenou
z prostředního profilu č. 9. Jak je patrno z tab. 3 od-
povídá tato hodnota i průměru ze všech hodnot m,
jež byly vypočteny z jednotlivých profilů celé okluzní
plochy. U zkoumaného zubu, kde

je velikost žvýkací plochy

p ...:..58 mm2 .1,17 ...:..68,2 mm2.

Z výsledků přesného a přibližného určení okluzní
plochy je zřejmé, že rozdíl 1,5 mm2 je zcela zanedba.
telný, neboť poměrná chyba činí v tomto případě
pouze cca 2 %.

I když popisovaná metoda nebyla zatím vy·
zkoušena ve větším rozsahu, lze se přesto domnívat,
že by se mohla úspěšně uplatnit i v dalších oborech,
kde se jedná o stanovení tvaru či velikosti povrchu
menších nepravidelných těles (mineralogie, metalur-
gie, strojírenství, biologie, lékařství apod.).
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Mapové služby oblastních ústavů geodézie

mají pro vás připraveny

Směrnice pro vyhotovení základní mapy
závodu a sídliště
Prodejní cena 4,50 Kčs

Technologický postup pro určování pro-
storových vztahů a rektifikace jeřábo-
vých drah
Prodejní cena 4, - Kčs

Zásady pro jednotnou úpravu tiráží
kartografických děl
Prodejní cena 2,50 Kčs

Elektronické stolní počítače
a, jejich využití v geodézii

Ing. Karel Polanecký,
Inženýrská geodézie, n. p., Praha

Každý, kdo počítal souřadnice a výšky vlícovacích
bodů, polygonovou síť, triangulaci nebo přesnou nive-
laci na elektrických automatických, poloautomatic.
kých strojích (jako jsou např. stroje značky Madas,
Rheinmetall, Cellatron, Nysa) nebo dokonce na ruč-
ních počítacích strojích (např. zn. Hamann, Odhner,
Brunswiga ap.) ocení, jaký pokrok a zpříjemnění vý-
početních prací přinesly elektronické stolní počítače
(dále ESP).
Budu se namátkou zabývat skupinou pěti ESP, jež

jsou schopny zmačknutím tlačítka za několik málo
vteřin vypočíst či vytisknout druhou odmocninu.

Jsou to
1. československý ESP (vyroben ZPA Čakovice)
2. bulharský ESP značka Elka 21
3. americký Friden 1152
4. italská Programma 101, firmy Olivetti
5. americký systém Hewlett-Packard.

Z toho první tři jsou stroje bez tiskárny, 4. a 5. typ
je s tiskárnou a bohatou knihovnou programů. Eko-
nomicko-časové zhodnocení jsem provedl u první
podskupiny (stroje bez tiskárny) na E typu ELKA 21
a předpokládejme, že ostatní členové podskupiny mají
řádově stejné počtářské kvality. Podobně u druhé
skupiny bylo zhodnocení provedeno na systému
Programma 101 a předpokládejme, že druhý člen
podskupiny (strojů s tiskárnou) má řádově tytéž
kvality.

Ukážeme si výhody, tj. pohodlnost a rychlost vý-
počtů na příkladu, jímž je výpočet souřadnic a trigo-
nometrických výšek protínáním zpět (určení vlícova-
cího bodu), formo Geodezie č. 185, srovnáním časů po-
třebných k výpočtu souřadnic a výšky na stroji ruč·
ním (Brunswiga), elektrickém poloautomatu (Nysa)
a konečně na ESP.

Mějme předepsanou kombinaci protínání zpět, tj.
vepsané 2 úhly a 3 páry souřadnic a dále předepsaný
výpočet jedné výšky (na zadní straně téhož formulá-
ře), tj. vepsanou nadmořskou výšku, t, c, zenitovou
vzdálenost z, souřadnicové rozdíly. Pak čisté časy vý-
počtu včetně vyhledání funkcí, nastavení V}~počtu
a zapsání u jedné kombinace s 1 výškou jsou patrné
z následujících tabulek:

Ve výpočetních časech jednotlivých operací je za-
veden koeficient 2,0, jímž je vystihnuta únava a chyby
počtáře.

Z tabulky je zejména patrná časová úspora Elky
při výpočtu výšky (1/2 potřeb. času), kdy se uplat-
ňuje rychlý výpočet odmocniny. Dále vyniká značná
časová úspora při užití Programmy 101 (2/3 potřeb-
ného času), přestože výpočet je prováděn podle zdlou·
havějšího Cassiniho způsobu.
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Polanecký, K.: Elektronické stolní počítače a Jeiich
využití v geodézii

N - nastavení V - výpočet Z - zapsání

Výpočet souřadnic

operace Brunswiga Nysa Elka 21 Programma 101
sec sec sec sec

vyhled. a
zapsání
2 funkci 100.2 100.8 100.2
výpočet
4 rozdílů
Y,X 40.2 40.2 40.2
N,V,Z (3), (6) 52.2 58.2 41.2

N,V,Z p,q 60.2 66.2 52.2

--p/q,
q/p 70.2 50.2 31.2

N,V,Z (2) 10.2 9.2 9.2

N,V,Z (5) 45.2 38.2 21.2

N,V,ZYp
(s kontr.) 79.2 75.2 51.2

N,V,ZXp 17.2 17.2 17,2

celkem 946 906 724 140

Výpočet výšky:

vyhledání
a zaps.
1 funkce 50.2 50.2 50.2 8.2

N,V,Zs 105.2 108.2 19.2 19.2
--~---

N,V,Z
(4). (5) 20.2 20.2 15.2 15.2
V,Z (t-c) 6.2 6.2 6.2 6.2
vyhledání
aZ O 7.2 7.2 7.2 7.2
N,V,Z (7) 11.2 1l.2 1l.2 11.2

Celkem 398 404 216 132
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Uvážíme-li, že pro výpočet vlicovaciho bodu počítá-
me 2 kombinace pro souřadnice a 3 výšky, dojdeme
k závěru, že Elka 21 při výpočetních pracech na vlico-
vacich bodech ušetří 1/3 potřebného času poloauto-
matu a zaplatí se při uvažované současné průměrné
produktivitě počtáře 40 Kčs/hod za 10 měsíců, tj. při
nasazení do výpočtu pro území asi 30 triangulačních
listů.
Při ostatních výpočtech (triangulace, polygonové

pořady a nivelace) je časová úspora poněkud niŽší
a to 25% výpočetních časů, neboť podíl největší výho-
dy Elky 21, totiž výpočet odmocniny 13ciferného
čísla za 2,5 sec., není tak velký, jako u protínání zpět.
Zde lze obecněji říci, že Elka 21 se zaplatí za 16 měsí-
ců, tj. zhruba za 1 1/2 roku.
Podobnou úvahu o rentabilitě můžeme provést pro

čs. ESP, který stojí 50000 Kčs a Friden 1152, který
stojí 1200 US $.
Nejvyšší časovou úsporu ovšem vykazují stroje

s tiskárnou a s použitím programů, jako je Pro-
gramma 101. Programma 101 stojí nyní 3680 US $.
Její rentabilitu není však možné počítat z uvedených

dat; bude o ní pojednáno ve zvláštním článku. Zmiň.
me se jenom, že po vložení daných hodnot lze na
tomto ESP provést operace, jako je výpočet souřadllic
v polygonovém pořadu, za několik vteřin, čímž časo-
vé úspory ještě vzrůstají.
Závěrem lze říci, že zmíněné ESP jsou rentabilní,

pohodlné a rychlé a je žádoucí, aby byly vbrzku zave·
deny u provozů do praxe.

Podzimní měsíce letošního roku byly předznamenány
významnou vnitropolitickou událostí v životě našeho
státu, přípravou voleb do zastupitelských orgánfi. Před-
volební aktivita našeho sp,olečenského života i všech
odvětví národního hospodářství se cílevědomě zaměřila
na hodnocení dosavadních úspěchfi i nedostatkfi v prá-
ci. Zejména se však v tomto období občané dozvídali
o blízkých i vzdálenějších záměrech orgánfi a organi-
zací k uspokojování stále rostoucích potřeb socialistické
společnosti i jednotlivcfi.
Resort geodézie a kartografie ve s'vých úkolech a cí-

lech směřuje též k zabezpečování požadavkfi společ-
nosti, a to ve značně rozmanitých směrech. Jednou
z oblastí, v níž jsou zájmy společnosti na práci naše-
ho resortu velmi rozsáhlé a rozmanité, je kartografická
tvorba v oborů map pro školy a veřejnost. Aby byli
občané seznámeni se stavem na tomto úseku a zejména
s výhledem pro budoucnost, uspořádal ČeskS; úřad geo-
detickS; a kartografický ve spolupráci s Českým úřa-
dem pro tisk a informace tiskovou konferenci, která
se uskutečnila v Praze dne 9. listopadu 1971. Konferen-
ce se zúčastnili zejména pracovníci hromadných sdě-
lovacích prostředkfi, vedoucí pracovníci ČÚGK, Karto-
grafie, n. p., Praha, VS;zkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického v Praze, Českého vy-
sokého učení technického, zástupci někters;ch zaintere-
sovaných resortfi a n. p. Knižní velkoobchod, který za-
jišťuje distribuci mapové tv.orby. Užitečná byla i účast
zástupce Slovenské správy geodézie a kartografie, kte-
rS; doplnil jednání informacemi o stavu a předpoklá-
daném rozvoji kartografické vydavatelské činnosti ve
Slovenské socialistické republice.
V úvodu konferencoe byla podána přehledná informace

o uspokojování požadavkfi na školní mapy a atlasy. Bez
těchto základních učebních pomficek si nelze představit
výuku zeměpisu a dějepisu ve školách. Kromě toho jsou
mapy, zejména mapy s tematickým obsahem stále
častěji užívanou pomfickou i v řadě odbornS;ch před-
mětfi. Pro potřeby škol bylo od roku 1960 vydáno
6 druhfi zeměpisných a dějepisných atlasfi, a to v počtu
3 600 000 výtiskfi. Dokladem předností socialistické škol-
ské soustavy je skutečnost, že školní atlasy jsou dětem
poskytovány zdarma. Náklady vynaložené státem na ná-
kup školních atlasfi činí od roku 1960 více než
87000000 Kčs. Pro potřeby škol jsou dále zpracovávány
nástěnnézeměpisné a dějepisné mapy, jichž bylo od
rnku 1960 vydáno 72 druhfi.
Moderní metody vS;uky sipolu s rozvojem poznání si

vyžádaly nové koncoepční zpracování Jednotné soustavy
školních kartografických pomficek. Tato soustava země-
pisných atlasfi a nástěnných map již v současné době
postupně nahrazuje dosud užívané pomficky. V. letech
1970 a 1971 byl vydán Atlas světa, v příštím roce bude
vydán Atlas ČSSR. Spolu s těmito atlasy se zpracová-
vají .nástěnné mapy obsahově odpovídající ,p,říslušným
mapám v atlasech.
Vcelku je možno hodnout, a tak to také bylo řečeno

v diskusi zástupci distribučních složek, zásobování škol
jako dostatečné a bez závad.

Mapy pro veřejnost - pod tímto pojmem rozumíme
rozsáhlou skupinu map a atlasfi sloužících zís'kávání
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a prohlubování obecně zeměpisných a historických zna-
lostí i nejrozličnějším zájmovým činnostem našich obča-
nt1. Zcela mimořádnými počiny v uplynulém období bylo
vydání dvou fundamentálních atlasových děl - Atlasu
CSSR a Atlasu československých dějin. Tato díla doku-
mentovala vynikající úroveň československých přírod-
ních a společenských věd spolu s vysokým podílem
tvt1rčích i výrobních pracovníkt1 kartografie.
V mapách pro obecné vzdělání značně pokročilo vy-

dání 30svazkového souboru map "Poznáváme svět". Již
v 7. vydání byl vydán Kapesní atlas světa. Př,evážná
většina turisticky exponovaných oblastí byla vydána
v turistických mapách a plánech měst. Značná pozor-
nost byla věnována rozvoji autoturistiky. Kromě auto-
atlasu byla vydána série podrobných a přehledných
automa'p CSSR i tematických automap opraven, benzi-
nových pump, autokempinkt1 apod. V mapové tvorbě
bylo též pamatováno na rt1zné záliby a zájmové čin-
nosti, např. astronomickými mapami, vodáckými a ry-
bářskými ma'pami, lyžařskými mapami, kulturně histo-
rickými mapami apod.
V budoucnosti budou pokračovat všechny dosavadní

mapové edice, přičemž bude zvýšen důraz na kvalitu
obsahu i zpracování. Novým aspektem při vydávání
kartografických publikací bude větší podíl map reagu-
jících na aktuální vnitropolitické i mezinárodní udá-
losti a využívajících tak názornosti kartografické me-
tody interpretace, srovnávání a hodnocení jevt1 v poli-
tické a agitační práci. První ta'kovou publikací je sou-
bor map a textt1 "KSC 50 let v čele lidu".
Značný význam a dlouhodobou tradici má export kar-

tografických publikací. Největší úspěch zde měl kapesní
atlas světa, který byl již zpracován v 10 jazykových
mutacích - anglické, francouzské, španělské, dánské,
norské, švédské, japonské, sl'bochorvatské, finské a
esperantské. vývoz této publikace do 12 států v celko-
vém nákladu 1300000 výtisků je pravděpodobně nej-
vyšším tiskovým nákladem československé knižní publi-
kace určené pro export. Kromě kapesního atlasu světa
byl v minulých letech realizován vývoz školních map
a atlast1, plastických map, astronomických map, auto-
map apod. do socialistických, kapitalistických i rozvo-
jových státt1 ve čtyřech světadílech.
V diskusi na 'přednesené informace se projevil zájem

veřejnosti na zvyšování sortimentu i kvality kartogra-
fických publikací. Také bylo oprávněně poukázáno na
častý nedostatek některých turistických map, automap
a plánt1 měst. Ze strany zástupct1 vydavatelského a na-
kladatelského podniku Kartografie, n. p., Praha, bylo
poukázáno na složitou problematiku vydavatelské i vý-
robní činnosti. Přesto cílevědomě přistupuje k realizaci
svých záměrt1. V tomto smyslu Kartografie, n. p., Praha,
předložil zástupct1m veřejných sdělovacích prostředkt1

EDIt NI PLAN NA ROK 1972

MAPY PRO VEŘEJNOST

V§eobecn~ vzd~lávací mapy a mapové soubory:

Asie - soubor "Poznáváme svět" - 1. vydání
Severní Amerika - soubor "Poznáváme svět" - 1. vy-
dání

Jižní Amerika - soubor "Poznáváme svět" - 1. vydání
SSSR - soubor "Poznáváme svět" - 3. vydání
Spojené státy americké - soubor "Pozná'váme svět" -
3. vydání

Blízký východ - soubor "Poznáváme svět" - 3. vydání
Politická mapa světa 1: 40 000 000 - 1. vydání

Automapy:
Autoatlas CSSR - 6. vydání
Automapa Polska 1: 500000 - 2. vydání
Automapa Madarska 1: 500000 - 2. vydání
Automapa CSSR 1: 750000 - 6. vydání
Západočeské lázně 1: 200000 - 3. vydání
Plzeň 1: 200 000 - 3. vydání
Mapy pro turistiku a sport:
Slánsko 1: 100000 - 3. vydání
Strakonicko 1; 100 000 - 2. vydání
Podkrkonoší a Jiráskt1v kraj 1: 100000 - 2. vydání

Kroměřížsko 1: 100000 - 2. vydání
Krkonoše 1: 50000 - 2. vydání
Hradecko 1: 100000 - 3. vydání
Děčínsko 1: 100000 - 3. vydání
Lipenská přehrada 1: 50 000 - 2. vydání
Orlická přehrada 1: 50000 - 2. vydání
Jeseníky 1: 100000, lyžařská mapa - 2. vydání
Mapa kulturních památek CSSR - 4. vydání
Vodácká a rybářská mapa Vltavy - 3. vydání

Faksimile:
Jiittnert1v plán Prahy z r. 1816 - 1. vydání

Plány m~st:
Praha, střed města - 5. české vydání
Praha, střed města - 1. ruské vydání
Praha, střed města - 5. německé vydání
Praha 1 : 15000 - 4. víoejazyčné knižní vydání
Praha 1 : 15 000 - 4. české knižní vydání
Brno, střed města - 1. vydání
Plzeň, střed města - 1. vydání
Hradec Králové, střed města - 1. vydání
Ostrava, střed města - 1. vydání
Ceské Budějovice - 3. vydání
Jihlava- 2. vydání
Turistický plán Kutné Hory
Astronomické mapy:
Mapa Měsíce (6 dílt1) - 1. vydání

MAPY PRO SKOLY

Školní zem~pisné atlasy:
Malý školní zeměpisný atlas 9. vydání
Atlas světa - 3. vydání
Atlas CSSR - 1. vydání
Skolní atlas světových dějin - 7. vydání·
Skolní atlas čs. dějin - 7. vydání
Skalní nástěnné politické mapy:
Evropa 1: 4 000 000 - 1. české a 1. slovenské vydání
Jižní Amerika 1: 8000 000 ~ 1. české a 1. slovenské
vydání

Asie 1: 8 000 000 - 1. české a 1. slovenské vydání
Mapa světa 1: 20 000 000 - 1. české a 1. slovenské vy-
dání

Skolní nástěnné hospodářské mapy:
Ceskoslovensko, mapa zemědělství 1: 500000 - 1. čes-
ké a 1. slovenské vydání

SSSR 1 : 5000000 - 1. české a 1. slovenské vydání
SSSR, evropská část 1: 2500000 - 1. české vydání

Plastické mapy:
Evropa 1: 4000000 (v rámu) - 3. vydání

Vlastivědné mapy:
Kolín (okres) 1: 50000
Ždár n. Sáz. (okres) 1: 50000

Gl6by:
Politický glóbus (Zl 33 cm - 2. české vydání
Žákovský (malý) glóbus - 11. vydání

GEODETICKA A KARTOGRAFICKA LITERATURA

Edice středoškolských učebnic:
Ledabyl,Hermany: Tachymetrické a geodetické tabul-
ky - 1. vydání

Ledabyl a kol.: Stavitelství pro zeměměřičské techni-
ky - 1. vydání

Edice publikací pro veřejnost:
Kuchař: Naše mapy odedávna do dneška - 1. vydání
Polák: Panoramatické pohledy - Karlovy Vary - 1. vy-
dání
Dosavadní výsledky vydavatelské i výrobní činnosti

kartografie v resortu Ceského úřadu geodetického a kar-
tografického jsou dobrou základnou pro její další roz-
voj. Kolektiv Kartografie, n. p., Praha, pracuje v opti-
málních podmínkách komplexního nakladatelského a
vydavatelského ,podniku s vlastní výrobní základnou. Má
proto potřebné předpoklady k rozvíjení dosavadních vý-
sledkt1 práce. Naše společnost" a to je zá·kladním po-
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znatkem z tiskové konference, si váží práce výrobních
i tvůrčích pracovníků v kartografii i kartogafické poly-
grafii. Svědčí o tom i ohlasy a uznání tiskové konfe-
rence v tisku (viz např. Mladá fronta ze dne Hl. listo-
padu t. r.). Toto ocenění dosavadní práce je i závaz-
kem pro všechny, kteří se podílejí na tvorbě a vydáváni
map. Je závazkem ke zvyšováni kvality obsahu i zpra-
cování, ke zvyšováni sortimentu a plněni posláni na
specifickém, společensky značně angažovaném úseku
kartografické vydavatelské činnosti ve státě. St

Z ustavujícího zasedání krajské
koordinační komise pro geodézii
a kartografii ve Východočeském kraji

Dne 16. Z1áři1971 sešl,a se ,ke svému prvému zasedlání
v Hrad,ci Kr,álolVékr.ajská koordinační komise pro geo-
dézii .a 'k.artografii. Komise je složen,a ze zástupců Agro~
p·rojektu, Krajského oddělení ministerstva zemědělství
a výživy pro Vý,chodočeskýkr,aj, Obl.astní státni melio-
rečni správy, Silni'čního investors'kého útvaru Vý,chodo-
českého KNV, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
v Bral1dýse nad Labem - poboč,ky v Hr,adci Králové,
Povodi Labe, investičnih,o a finančniho odboru Východo-
českého KNV, Krajského tnv'estoorského útv:lru, StavO'-
projektu, InŽ!enýrské geodézie, n. p., Brno - zá1vod
Pardubice a Krajského útvaru Oblastního ústavu geodé-
zie v Brně pro kraj Výclhodočeský :se sídlem v Pardu-
bicích.
Cleno'vé komise byli seznámeni s usnnsen1m vlády

č. 57 z 31. březn.a 1971, ze kterého' vyplynul pro resort
geodézie a k,artograhe Úkol prohIOub'3!li Koo·rdina.ce
prací s ústřednimi orgáJny státní správy a národními
výbory všech stupňů ,a ostatnimi socialistickými orga-
ni:llacemi s cílem efektivněji provádět geodetické a karto-
grafické práce, s obsahem nově vydaného zákona
č. 46/1971 Sb., o geodézii a k.artografii, c5 usnesením
vMdy č. 35/1971 Sb., o sprlávě a ochraně ná".od!l~h,oma-
jetku a s připravovanou reorganizaci resortu CUGK od
1. 1. 1972.
Byl projednán org,anizační a jednací řád komise. Ke

složení komise měl připomínku zástupce llllVesUčního
odboru KNV. Záda:!, ,aby komise byla rozšiřena n zá-
stupce Kr.ajské vojenské ubytova:ci správy. Zástupce
CÚGK s. Ing. Cipera 'zdůvodnil složení komise, kterou Je
však možné po ú.v,aze ředite,lle DúG Ještě ro'Zšiřit o dalši
členy, především o zástup,ce KNV. Otázka zastoupeni
Kr,ajské vojens'ké ubytovaci správy bude lJrojednána do-
datečně. Doporučuje, ,aby komise byl.a rozšířena o zá-
stupce Obvodniho báňského úř,adu v frutnově s. Ing. E.
Plška. Bude vhodné, bude-li členem komise t,aké právník.
Cleno~é 'komise byli s,e'známeni s náwhem plánu geo-

detických a kartografických praci na rok 1972 a výhle-
dOIVědo roku 1975 .a s informací o průbOO1udlálnice
D 11 Pr,aha - WrocI,av na sprlávním území Vý,chodo-
českého KNV.
V diskUSi bylo zástupci Východočeského KN'V pouká-

záno na p,otíže přI řešení vl,astnieokých y'!:tdhů k pOlZem-
kům a n,a rozpory v Ceníku geodettcký.ch nk,artogr,afIc-
kých pr.acL Byly 'Vy~ádány Informace o vylhotovoVáJní
technických m.ap měst (TMM) ,a požadováno doplň()IVání
sllnični,ch map v měřítku 1: 50000 !1ejno\Iější situací
s[.Jnični sHě. Bylo požadováno, aby středL.,ka geodézie
věnovala větší péči identifik,aci p,arceL Stfudis'k,a g8'O-
dézie by měla sledov.at re.aliz,aci IVýstavbysídlišť a zúčast-
ňovat se řízení při projednávání podrobných územních
plánů. Orgány geodézieby měly věnovat péči doplňování
map v m. 1: 50000 zákresem novýclh objektů. Pro do-
plňoVJání map v m. 1: 50000 bude nutno dnhodnout k!fč
smluvený1ch značek s ministerstvem výstavby .a techniky
CSR. Byla navrŽ!ena spolupráce při školení praco'vníků

z odborů výst.avby ONV a staIVebníeh Liřadú. Bylo pouká-
záno na poUž,e s přídělovým řizením v osídloiVIB.ných
částech kr,aje ,a n,a nedostatky ze spolupráce při kom-
plexnim za'kládáJnim evtdeI1lce nemovitostí.
Zástupce Krajského oddělení ministerstva zeměděistvi

.a, výžIvy žádá, ,aby byl .adresně pro'váděn rozpis půdy,
kterou uživ.aji ostatní soctalistické organizace a sektory
v roční publikaci o sumariza,ci půdy, a to nejen podle
kr,aje, ale podle jednotlivých okresů. Nyní se plánuje
7Jeměděls'ká výroba a výkup na všechnu pl1du IVkraji.
Pouká:zaI na využiti podkladů, které jsou u středisek
geodézie pro vyhQlto~ení projektu sdružený,ch zeměděl-
ských závodů.
Zástupce Povodí Labe vznesl po~adavek na re,ambulaci

podélných .a pi'íčných profilů Labe od P.ardubic po Měl-
ník, které vyhoMvO'val býv. Oblastní ústav geodézie
a 'kartogriafie v P,ardubidclh. Budou 510užit projektu
splavněni Labe do ChIValeUc.
Zás,tupoe Agroprojektu dopo'ručil, aby byl jedenkrát

ročně vyhotnvován přehled pr,aci p·rov'áděných různými
orgány a org.anizacemi, jejichž výsledky jsou pi'edávány
do technické dokumentace.
Předseda komise s. Ing. B. Adamec informoV1a,1pří-

t'omné o prackh středisek g,eodézie pi'ikomplexním' za-
kládání evidence n~movistostí .a o pr,acích pro zaměřo-
vání silnic. Doporučil, ,aby 'byl upl,atněn v rámci koordi-
nace po'žad.ave'k na přednostní výběr obci, které 'by
střediska z·ař,adHa do nejbHžšího programu prací.
Přitomným byl,a předvedena výstavk.a ukázkových listů

map IVměřitku 1: 10 000, 1: 25000, 1: 50000, 1: 200000
.a odpovíd,ajících př,ehledů. Tyto mapy jsou určeny pro
potř'8bu státníeh orgánů a socialistic'kých organizací.
Map.a v měř. 1: 50000 je vhodným jJodkJ,adem pro pro-
jednávání st.avebniclhzáměrů, po kartogr,afickém doplně-
ní oel,ektriekými vedeními, vodovody, plynovody, do'prav-
ními z,aří'zenimi - produktovody, p,asporty, hranic,emi
k.atastrálních úz,emi a o'bcí Výtisk mapy doplněný zá-
kresem 'zaměřený,ch části územi v obvodu V.ýchodočes-
'kého K'NVby byl vhodnou pomůckou přiz,adávání prací
vC KNV i ONV. Při vytdávláni územních rm:hodnuU jsou
dŮoležitá parcelní čísla pozemků, na ktl'lrých se bude
raaliz,oIV,atstavebni záměr. JSOU potřebn.á při vyvlastňo-
vacim 'řizení.
Bylo požadováno, aby se komise scházela čtvrtletně.
Členové komise ,obdrželi výtisk zákon.a č. 46/1971 Sb.,

o geodézii iakartografii, 'katalog map .a ukázky prací
prováděných Inž·enýrskou geodézií, n. p., Brno, závodem
Pardubice.

Ustavující zasedání krajské koordinační
komise pro geodézii a kartografii
v Ostravě
Oblastního ústavu geodézie v Brně
Krajského útvaru pro kraj
Severomoravský

Ředitel OÚG v Brně s. Ing. Oldi'i:::h S a n d a jmenoval
z.ačátkoem září t. r .. krajskoukoordinační Jwmlsi pro
geodézii ,ak.artogr,afii IVtomto složeni:
Předsed.a komis,e:

Ing. Dtto Ves e I ý, náměstek ředitele OÚG v Brně pTO
:kroBjSeveromoravský.
,ClenQivékomise:

Ing. arch. Josef Ma r e 'k, vedoucí oddělení úremnllho plá-
nování Severomor.avského KNVv Ostravě,
Ing. V·ladimír Pí ck a, ředitel závodu v Opavě Inženýr-
ské geodé,zie, n. p., Brno,
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Ing. František N leje' z c h I e lb,a, vedoucí oddělení Zlemě-
dělství a výživy SfWeromor,avského KNV v Ostravě,
Hedřl!ch T'O'm á šek, plánov,ací odbor oddělení
ůblastního pllánu pracovnf,ch sH Severomoravského KNV
v ostr,avě,
JUDr. Emil Dos tál, p'ředseoda senátu, Krajs'ký soud
ostDav,a,
JUDr. Jindřich Sed I á č ek, v1edoucí Státního notállství
Ostrava, ! J
Ing. Mil.an B e dna ř ík, hl.avní gHod'1t dráhy CSD -
Střední dráha Olomouc,
Ing. Vlastimil V y h n á I e k, náče,lník geodeUcké k,ance-
láře CSD - Střední drálha Olomouc,
Ing. Rudolf R Ý c, Krajský inv,estorský útVlar v ostr1aiVě,
Ing. Milosl,av J o r dán, OKD oborové ředitelství, odbor
důlního měřiče ,a geolog,a Ostrava,
Ing. Artur Han u s, Povodí odry, p,odnik pro provoz
a využití vodních toků Ostrava,
Ing. Zdenka R ů ž I č 'ko v á, útvar hlavního ,architekta
města ostr.avy,
Ing. ota!k,ar K r a to ,ch v í I, útvar hl,aiVnUm'inženýra
města ostr,avy,
Ing. Vllastimil Nin g e r, Ústav pro hospodářskou úpravu
lesů, pobočka Frýdek Místek,
Ing. J.an Ga še k, Ústav pro výz'kum rOlzv,oje měst
Ostrav,a,
Ing. Jose'! Zouh,ar, Kr.ajský útvar oÚG v Brně pro
kraj Severomoravský v Opavě.
Ustavující zasedání 'komise se konalo dne 17. září 1971

v ostr,avě.
Jednání komise zahájH a řídil předseda 'komiJSes. Ing.

Dtto Veselý.
Podle ustanoiVení odst. 2čllánku 3 návrhu organizač-

ního ,a jednadho řádu krajských koordinačních komisí
pro geodézii a kartografii 'hyl zvolen míst,opředsedou
komisle s. Ing. ,arch. Josef Ma r e ka tajemníkem komise
s. Ing. Josef Zo u ha r.

Pro-gram jedmání:

1. ZřÍ'zení krajskékoo,rdin,ační komise a připriavov,aná
změna o-rg,anizace státní geodeUcké služby k 1. 1. 1972.

2. Projednávání návrhu org,aniz,ačního ,a jednacího řádu
komise.

3. Návrh plánu geodetických ,a k,artogr,afických prací na
ro'k 1972 'konaných reso~tními složk,ami v Severo~
mOMvském ·kraj!.

K 'bodu 1 podal'! informace 'O' zdůvodnění 'zřízení kraj-
ských koordinačnl!ch komisí ,a reorganizaci státní geo~
detické služby a 'O' zá,konu č. 46/1971 Sb., o geodézii
a 'k,artogr,afii ve vztahu n,a připr,a'V'ov,anou pro,váděcí
vylhlášku a na vyhlášku o koordinaci geod,eti:ckých ,a kar-
togr,aHckých pmcí soudruzi Ing. Veselý, Ing. Š,and,a, ře-
ditel DÚG v Brně ,a Ing. Ciper,a, ředitel odboru 4 -
te,chnicko'-sprálVního CÚGK.
Příslušné materLályk bodu 2 a 3 obdrželi členové

komisle předem ,a komentář 'k nim ,a 'kekoncep,ci čin-
nosti středisek geodé'zie pro období 1971 až 1975, vyd,ané
ČÚGK, pod,al předsed,a komise.
Diskuse ,a dot,azy se týkaly zlejména rozšíření počtu

členů a činnosti ,komise, dodr~ová'ní předpisů v investič-
ní výstavbě, koordinace rozmisťování geodeUc'kých pra-
covníků, nové o·rg,aniz,ace státní geodeUcké službY,kom-
plex'nosti oiJ:Js,ahumapy v měřítku 1: 1000, údržby výško-
pisu, ochr,any ,a údržby bodů bodo'vého pole, zaměřování
změn mimoresortními geodetickými složkami podle nových
zásad pro mechani,cké zpracování ,a doplňků :k návrhu
Qrg,aniz,ačního ,a jednadho řádu komise.
Dot,azy wdpověděli soudruzi Ing. Cipera, Ing. S,anda

a Ing. Veselý. Připomínky na doplnění náiVrhu organízač.
ního ,a jedn,aeího řádu zpracuje 'pro jelho definitivní
znění CÚGK.

Zivý záj,em všech přítomných o problematiku koordI-
nace geodeUckých ,ak,artografických pr,ací prokázal
účelnost ustavení této 'komise, j<alkonástroje pro efektiv-
nější provádění goodetick,ých a k,a,rtografických pr,ací
v kraji.

Seminár: Reprografia -
faktor racionalizácie

SVTS - Slovenská geodeticko-k,artogr,afická ~j:.o-
ločnosť v spolupráci s Komitétom pre ro'zvoj reprografie
v CSSR pri Federálnom ministerstve hutníctva a stro-
járstva, Ministerstvom výstavby a techniky SSR,
Ministerstvom priemyslu SSR, Slovenskou správou
geodézie a kartogr,afie a Stavebnou fakultou SVŠT
v Bratislave usporiadaIa v dňoch 5. ,a 6. októbra t. r.
seminár na tému: , , R e pro g r a f i a f a k t o l'

l' a c i o n a Ii z á c i e".
Seminár sa konal v Študentskom domove jma

Hronca v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 190 pracovníkov
zodbo,ru geodézie ,a kartografie, rozličných stavebných.
projektových ,a inžinierskych organizácií, závodov prie-
myselných org,anizácií a zástupcovia z reprografických
stredísk z celej ČSSR (97 organizácií).
Rokovania otvoril doc. Ing. Jur,aj Šo I c, CSc., pred-

seda prípravného výboru. Po zahajovacom prejave po·
roravil1 účastníkov seminára zástupcovia spoluuspcria-
datel'o:IT,,a to: za Komitét pre rozvoj reprografie v CSSR
pri FMHS Ing. Jaroslav K u beč e k, za Min. priem. SSR
Ing. Benjamín Vaz a n, z,a SSGK Ing. Metod V I' Z g u 1a
a za Min. výstavby a techniky SSR Ing. Rudolf
Š mel k o, CSc.
V úvodnom referáte "R e pro g r·a f i a a k o s lí ;< a s ť

s o c i a I i s t i c k e j r a c i o 'o a I i z á c i e" Ing. arch.
Dušan B oh á č z Min. Výstavby a techniky SSR uvieclol
význam komplexnej socialistickej racionalizácie a jej
zásady v súčasnej etape ekonomického vývoj<a v ČSSR.

Ing. Jaroslav K u beč e k v príspevku "K o 'o cep c i a
rozvoja reprografie v ČSSR v rokoch
1971 - 1975" hov·oril o sledovaní výskumu, vývoja
a výroby reprogr.afických prístrojov ,a materiál ov v l1aj-
bližších rokoch. V oblasti ,aplikácie reprografie nai;rtol
další smer v metodológii uplatnenia systémov reprogra-
He, legalizácie mikrofilmu a normalizácie názvoslovia.
Pou\l:ázal na m o ž n o s t i s P o I u p r á c e v rámci RVt1P
ako i potrebu zvyšovania kvalifikácie a r,ozširovania
poznatkov o reprografii. V závere informoval o plánoch
koordinácie ako i racionalizačných možnostiach rllůli-
zácie plán ov.

Ďalšie rokovanie seminára sa nieslo v zásade
v dvoch tematických hladiskách, ktoré rozoberali
- ,zartBdenie a materiály a

aplikáciu reprografie.

aj Zariadenia a materiály
Ing. Jaromír Jež e k, CSc., Fotochema Hradec Krá-

lové: "H a I o gen i d o v é pro c esy l' oz m n o ž o v a _
n i a:~. V príspevku sa venoval klasickej fotografii, ktorá
vyuZlva tzv. reflektogr,afiu na nesenzibilované a ono-
chromatické, kontrastne, až velmi kontrastne pr,acujúce
halogenostrieborné materiály. Z hladiska reprografie
venoval značnú pozornosť snímacím citliVým mlkro-
filmovacím materiálom a poukáz,al na ich vlastno'3ti pri
praktickom používaní. Nehalogenostriebornymi ilrocesmi
a diaz·otypickými, elektrografickými a termografickými
materiálmi sa zaoberal Ing. Oldřich Go l' g o Ii z vý-
skumného ústavu Fotochema Hr,adec Králové v príspevku
"D i a z oty pic k é, e I e k t r o g r a f i c k é a t e r m 0-
g l' a f i c k é mat e r i á I,y". Uviedol novodobé postupy
aplikované na zákIade chemických reakcií v diazotýpii
a termogr,afii. Búrlivý rozvoj polovodičov zaznamenala
elektrografta a celý r,ad aplikačných smerov, ako ;;ú
xerorádiografia, xerorontgenológia, farebná xerograHa
a dalšie. R e pro g r a f i c kým i p r í str o jmi sa za-
oberal Ing. Jozef R a taj z Meopty Bratislava v pred-
náške: "Z a l' ia den La p r e d i a z oty pic k é, e I e k -
trografické a termografické rozmnožo-
van I e". Zásadne načrtol konštrukcie jednotlivých
typov z,ariadení vyrábaných v ČSSR. Hlbšie sa zaoberal
u nás novovyrábanými zartBdeniami pre elektrografil1.
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Meopta Bratislava za čína vyrábať prístroj pre priamu
elektrogr,afiu - COSTAR. Popísal zariadenie ME OMAX,
vyrábané Meoptou Brno, ktoré pQužíva mikrofilrn.

b) A P I ik á c iare pro g r a f ie
Využitím moderných metód, zariadení resp. mate-

riálov reprografie v konštrukčných kanceláriách, v pro-
jektových ,a inžinierskych organizáci,ach sa zaoberu1i
dva referáty: Ing. Michal S a 10 m o n o v i Č, Nová huta
Klementa Gottwalda, Ostrava - Kunčice: "R e pro g r a-
fia z h!adiska využitia v koštrukčných
k a n cel á r i ach a Ing. Rudolf Š mel k o, CSc., Min.
výstavby a techniky: "R e pro g r a f i a z h I a d i s k a
využitia v projektových a inžinierskych
o r g a n i z á c i á c h".

Ing. Ludvík P o zní č e k z Inžinierskej gaodézie
Bratislav,a referoval na tému: U p l,a tne n i e r e p r 0-
g r a f i e v g e o d é z i i". V úvode prednášky sa zaoberal
otázkou rozmnožovania v geodetickej praxi. Uviedol
prehlad rozmnožovacích technik a charakterizoval ich
z h!adiska efektivnosti. Rozmnožovanie v oblasti geode-
tických prác má už sVOju tradíciu, ktorá vypestovald
u užívate!ov nárocnost na kvalitu kópií. Tieto nároky
spolu s požiadavkou velkoformátového rozmožovllnia
omedZujú do určítej miery využívanie niektorých teclmík.
Preto reprografia v geodézH sa uplatňuje v prípravných
geodetických prácach, pri rozmožovaní prác, v dokumen-
tácH a v informačnom systéme geodézi,e a karto,grafie.
Problematika vytaduje koncepčné vy'jasnenie uplntnenia
reprografie v rámci celého rezortu v nadviiznosti na
optimálnu organizáciu v komplexe geodetickej činnosti.
Ing. Miroslav K i I ber g e r z Inženýrskej geodézie
v Prahe v prednáške "U p I a tne n i e r e pro g r a f i e
v k a r to g r a f i i" poukázal na skutočnost, i'.e za po-
sledné roky i v kartografH dochádz,a k výrazným zmenám
v rozsahu a úrovni aplikácie reprografi,e. Všetky zatial
jestvujúce zložky reprografie, t. j. mikrodokumentácia,
moderná diazotýpia i termogr,afia zasahujú do kal'lo-
grafie v oblastiach komunikácie kartografických infor-
mácií, manipulačných kópií resp. archivovania podk1.ado1v.
Najnovšie pilsobia v informačnom systéme v nadvůznosti
na integrované systémy, kde grafické výsledky z po(;Í-
tačov znázorňujú sa v jednofarebných interpretáciach.
Na tému "U p I a tne n i e r 'e pro g r ,a f i e vo V TEl"
referovala PhDr. Anna G o r n e r o v á z Výskamného
a výpočtového stredisk,a - Program OSN, Brati<;lava.
V príspevku poukázaIa na dilležitosť systému komunil{á-
cie informácií a jednou z nich je i grafická forma komu·
nikácie informácií. Nová éra reprografie, ktorá nrintga
neustál'e sa zdokonalujúce metódy a s nimi reprogtafické
prístroje a zari,adenia, umožňuje progresívne formy in-
formačnej činnosti, pričom pilsobí aj ,ako dilležitý racio-
naliz,ačný faktor.

Pri príležitosti konania seminára bola inštalovaná
aj výstav,a reprografických zariadení a materiálov.
Vystavované boli v ČSSR vyrábané moderné diazoty-
pické rozmožovacie zariadenlli (O C É 106 a oe É 212,
výr. Vlárské strojírny Sl,avičín, U I t r a fax U F - 6 6, výr.
Znak Brno). Záujem bol o vystavované výrobky n. p.
Meopta Brno (M e o m a x - čít,ací a reprodukčný prístoj
typ 78439), umožnujúce čítanie a rozmnožovanie k6pií
formátu A 4 zo 16 a 35 mm filmu.

Vefkú pozornosť účastník ov vzbudil najnovší elek-
trostatický kopírovací stroj C o s t ,a r (vyrába n. p.
Meopta Bratislav,a), prvý raz verejne vystavovaný. Tento
prístroj umožňuje rozmnožovanie z prehladných a ne-
prieh!adných predlélh (knihy, časopisy, výkresy, mapy)
s velkostou záberu A 3. akrem týchto techník boi o na
výstave predvedených viacero menších zariadení a vy-
st,avované rozličné mat,eriály. Viičšina exponátov a Plate-
riálov bola účastníkom pxedvedená v rámci expozičného
reprografického praktik,a.

Po prednáškach bola diskusia, v ktorej sa vystriedalo
14 účastníkov seminára.

Účastníci prijali závery a odporúč,ania na ďalší roz-
voj reprografie v ČSSR.

Na záver Ing. Benjamín Vaz a n v mene prípravného
výboru poďakoval prednášajúcim a výrobcom :eprogra-
fických zariadení a materiál ov za ich účasť a prácu na
zdarnom priebehu seminára.

Z činnosti studijní skupiny D
- 6. komise FIG

Na XIII. mezinárodnímk'ongresu FIG, 'který se konal
ve Wiesbadenu v NSR Viednech 1. až 10. září 1971, byly
v rámci zasedání 6. komise (in~enýrská geodézie) před-
!neseny dne 8. září tyto 'referáty příslušníkd studijní
skupiny O (ev,idence p,odzemních vedení):
Ing. F. C á I e k (CSSR): Dokumentace pOdzemnkh lVe-
dení v ně,kterých zemíclh FIG,

Ing. W. K 10 P o c i n s iki (PLR): 'K,atastr vedení a pro~
}ektování podzemnkh v'edení ve Varšavě,

Ing. O. K r!l m ler (NSR): Problematika výstavby k:at:astru
ulic a v1edení v městech a v prdmyslových oblastech,

Ing. J. Friedli (Švýcarsko): Výstalvha ft údržba kl8.-
tastru vedení ve větších městech,

Ing. J. Š i me k [ČSSR): Dokumentace podzemních v,edení
v CSSR,

Ing. R. K i s c h k e I (NSR): Uspořádání uliční banky dat
v NSR,

Ing. S. KHton,a ,a Ing. G. P1app (MLR): O st,avu ma-
pové ,evidenc,e podzernnkh ved:ení v M3ďarsku.
Jednání ,8 diJSkusi řídil předseda 6. k,omise s. prof. Dr.

Ing. V. Krumhanzl ,a tajemník 6. komise s. Ing. M. Brych-
tH. Za ČSSR se zúčastnili s. Ing. Konar a s. Ing. Novosad.
o,alší tři referáty nebyly předneseny, Hle uveilejněny,

prvý v'e sborníku, dHlší ve zvláštních lVýtisci!c1hj,ako
personHl p,apers:
Ing. M. Her d ,a, CSc. (CSSR): 'Digitální techni,cká mapa
města j,ako podkl,ad pro digitální :evidenci podzemních
vedení,

Ing. W. S c hm i d I i n (Švýcarsko): Význam k,atastru
vedení pro větší města,

Ing. L. Re is (MLR): 'Provádění měření podz,emnlích
vedení.
Všech deset referlátů je 'k dispozici v německém jazyce

u tajemník,a O-skupiny s. Ing. Šimk,a J. (ČÚGK, Praha 1,
Hybe:rnsk,á 2).
Dne 7. zláří uspořád1a1i česJkoslovenští příslušníci

O-skupiny, přítomní v,e Wieshadenu, s. Ing. Konar a Ing.
Novosad, prH,covní schůzku členů skupiny, které se
zúčastnili del1egáti z Hol,andsk,a, Mflď,ars'k,a, Německé
spolkové republiky ,a Švý,c,arsk,a. Na jednání, 'které řídil
t,ajemníkšesté komise s. Ing. Brycht,a byl dohodnut
pr,acovní postup na kongresu i po jeho skončení.
Závěrem jednání 6. k,omise byl,a přijata resoluce, která

dop:oručuje, ,aby studijní skupina O pokr,aoo\7la},ave své
činnosti s cílem vytvořit podmínky k zřízení mezinárod-
ního konzultačního střediJSka pro soubornou evidenci
podzemni!ch vedení. Konzultační středisko by mělo mít
nálsledující úkoly:
1. Vypracování zásad pro zřízení a udržování katastru

vedení.
2. Vypracování vzord pro grafické a písemné vyjádření

podzemních vedení v katastru vedení s výhledem po-
zdějšího převedení do banky dat.

3. mgitaUzace k,ata:strů ulic a k,atastrů vedení.
4. Konzult,aloe otázek evidence podzemních vedení se

zástupci členských zemí FIG.
Závěrem žádá rezoluce šesté komise FIG zástupce

všech čl,enský,ch zemí, ,aby ve sv~ch domácích odbor-
ný1ch časopisech 'zveřejnili informace () otlázkách pro-
jednávaných IlJa XIII. kongresu FIG a umožnili tak zá-
jemcdm sp'olupracov,at na problémech, o které se za-
jímají. Rádi vyhovujeme této výzvě a každého zájemce
o a'ktivní spolupráci uvítáme.

Ing. F. Čálek,
pl'edseda studijní skupiny D
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33. Fotogrammetrické týdny
v Karlsruhe

Ve dnech 20.-25. září 1971 se konal již po třiatřicáté
odborný kurs "Fotogrammetrické týdny", který uspořá-
dala Universita Fredericiana v Karlsruhe (NSR) ve spo-
lupráci s firmou OPTON Feintechnik, Oberkochen. Od-
borné vedení převza.li profesoři K. Schwidefsky, F. Ac-
kermann K. Linkwitz a dr. Meier (Oberkochen). Foto-
grammeúické týdny mají charakter intenzívního krátko-
dobého postgraduálního studia. V tomto roce byly před-
nášky a demonstrace přístrojll Omezeny na 6 ~ml vzhle-
dem k předcházejícímu kongresu FIG ve Wlesbadenu.
Autor poznámky se zúčastnil části kursu, která byla vě-
nována problémllin digitálního vyjádření terénní plochy
a využití numerických fotogrammetrických metod. ~bojí
tematika se dostává do popředí odborného zájmu ve vsech
technicky vyspělých zemích světa, což bylo potvrzeno
i náplní 33. Fotogrammetrických týdnů. Hlavní téma -
inženýrská fotogrammetrie a nume!'ické metody :;- bylo
sledováno ve všech 19 referátech prednesených prevázně
západoněmeckými odborníky, kteří referovali o nov~
vyvinutých přístrojích pro polo- nebo plnoautom.at:cky
záznam informací o terénu, o metodách zpracovám tech-
to informací na samočinných počítačích a o technických
a ekonomicl{ýCii parametrech numerických postupů ve
fotogrammetrii. Účastníci kursu z 25 zemí všech světa-
dílů se přesvědčili na konkrétních příkladech, že ana-
lytická aerotriangulace v bloku se v NSR již ~ěžně po-
užívá při vyhotovení celostátního mapového dlla v mě:
řítku 1: 5000 a ve větších měřítkách pro katastrálm
účely, hospodářsko-technické úpravy poze1?ků i proje.~:
ty inženýrských a dopravních staveb. Pres snadnějSl
dostupnost automatizačních prostředků není ani v NSR
zavádění numerických postupll bez obtíží. V diskusi bylo
poukázáno na nejednotnost při zpracování dat, a~koliv
je používán jediný typ přesného stereokompa:atoru,
programy vypracovány v mezinárodních sy~~oll.ckých
jazycích a počitače vesměs vzájemně kompaktlbllm. Byla
zdllrazněna nutnost normalizace v tomto oboru. Budouc-
nost se přisuzuje velkým počítačllm se sítí účastnických
stanic (terminalů], avšak různé předběžné výpočty bude
i nadále vhodné provádět na· malých počítačích, neboť
jejich ceny stále klesají.
Nejslabším článkem v metodice analytické aerotriangu-
Iace je dosud málo efektivní způsob eliminace systema-
tických chyb způsobených distorzí objektivu a srážkou
filmové podložky. V přednáškách se objevily návrhy na
nové postupy, které ovšem vyžadují použití počítačů
o značné kapacitě paměti a velké operační rychlosti.
Spočívají v měření polohy alespoň 8 r~~o~ých _značek
na obvodě snímkového formátu pro defmlcl srázkových
vlastností a v určení radiální distorze na úhlopříčkách
čtvercového formátu snímků. Hodnoty oprav snímkových
souřadniC jsou pak 'určovány plošnou interpolací pomocí
metody nejmenších čtverců (K. Kraus). Táž metoda by~a
zkušebně použita při automatické interpolaci vrstevmc
z husté sítě bodll, které jsou druhotným produktem při
vyhotovení orthofotomap diferenciálním překreslováním.
Prostorová poloha měřické značky, která je uvedena ve
vyhodnocovacím přístroji automaticky po vzájemně rov-
noběžných profilech, je registrována v předem zvoleném
časovém nebo délkovém intervalu na magnetickou pás-
ku. Počítač stanoví a do paměti uloží všechny průsečíky
s ekvidistantními rovinami vrstevnic nebo - v případě
obecného rozložení terénních bodů - vypočte nejprve
výšky bodll ve vrcholech pravidelné prav?úheln.ík.~vé
sítě a stanoví průsečíky s rovinami vrstevmc na jeJlch
stranách. Pomocí samočinného kreslícího stolu Corado-
mat 21 jsou pak vrstevnice vykresleny lomenými čarami
nebo plynulými křivkami. Náklady na podobné práce
jsou dosud neúměrně vysoké ve .sroynání s cena1!1i za
konvenční grafické fotogrammetrlcke vyhodnocem .._Po-
kusy však ukázaly schůdnost takové cesty ve spojení
s úplnou automatizací vyhodnocování leteckých snímků
(korelátory-orthofoto-digitální záznam terénní plochy
- samočinný počítač' - automatický koordinátograf).

Vyjádření kvantitativního i kvalitativního obsahu map
v digitální formě již přešlo od teoretických úvah k prv-
ním praktickým aplikacím, které naznačují, že tomuto
směru patří budoucnost. Císelný záznam informací při
fotogrammetrickém mapování má proti konvenčnímu
grafickému vyhodnocení polohopisu a výškopisu celou
řadu výhod, z nichž lze uvést zejména:

- nezávislost na kladu mapových listů a hranicích jed-
notlivých modelů,
větší volnost ve volbě snímkll a modelll,
omezení rozsahu přípravných konstrukčních prací,
vyhodnocení může provádět jeden vyhodnocovatel,
při použití analytických postupll lze kombinovat aero-
triangulaci s detailním vyhodnocením,
výpočetní a kartografické práce neprovádí člověk, ale
samočinné počítače a automatické kreslící stoly,
možnost snadného odvození map v jiném měřítku
s automatickou generalizací,
poskytování informací pro katastrální a kartografic-
kou banku dat.

Spolehlivý a ekonomický záznam velkého množství dat
při fotogrammetrickém vyhodnocení byl umožněn kon-
strukcí nových registračních zařízení, která dovolují re-
gistrovat souřadnice bodů a jejich kódovaná označení ve
zlomku vteřiny na magnetickou pásku. Na 33. Fotogram-
metrických týdnech v Karlsruhe byl předváděn přístroj
ECOMAT 11 firmy OPTON ve spojení s vyhodnocovacím
přístrojem Planimat 0-2. Výrobky firmy Opton nejsou
v CSSR rozšířeny, avšak podobné vlastnosti má též re-
gistrační zařízení Wild EK-8, které má být dodáno ně-
kterým fotogrammetrickým pracovištím v příštím roce.
Délka registračního cyklu starších zařízení (5-15 sec.)
vyhovovala dobře jen při aerotriangulaci, kde jsou za-
znamenávány souřadnice menšího počtu bodů značně od
sebe na modelu vzdálených. Nová registrační zářízení
umožňují k o n t i n u á I n í záznam křivých čar (vrstev-
nic a profilů), přesněji řečeno záznam souřadnic několi-
ka bodll za sec., při plynulém pohybu měřické značky.
Speciální přídavná zařízení k vyhodnocovacím přístro-
jům zajišťují vedení značky ve vzájemně rovnoběžný~h
profilech o volitelném odstupu (scanning, meandrovám),
přičemž registrace se děje automaticky po přemístění
značky o zvolený přírůstek L'. x nebo L'. y ve směru hori-
zontálním, nebo o L'. z ve směru vertikálním. Při někte-
rých úlohách lze s výhodou použít postupu, kdy se regis-
trace děje automaticky v předem zvoleném časovém in-
tervalu L'. t. Zůstává samozřejmě možnost individuální re-
gistrace po přemístění měřické značky ručními kolečky
na libovolný bod, což je typické pro vyhodnocení poloho-
pisu bod za bodem. Záznam souřadnic je doplněn kódova-
ným povelem, kterým se definuje druh bodu nebo zpllsob
spojení s jinými body na automatickém koordinátografu.
Digitální model terénu muže být tedy získáván ještě
jinými způsoby než vyhledáváním jednotlivých bodfi
'terenní plochy, významných s hlediska morfologie, a je-
jich souřadnicovým záznamem. Jde především o numeric-
ký záznam vrstevnic (v časovém intervalu L'.t) a o zá-
znam husté sítě podélných profilů, které jsou objížděny
měřickou značkou při vyhotovení orthofotosnímků. Ve
dvou případech je počet zaznamenaných informací mno-
honásobně větší (řádu 104 na ploše běžného mapového
listu], umožňuje to však zjednodušit matematické ope-
race na digitálním modelu terénu. Například, při inter-
polaci výšek bodů o zvolených souřadnicích x, y postačí
zpravidla lineární interpolace nebo aproximace terénní
plochy rovinou v malém okolí interpolovaného bodu.
Série přednášek o využití inženýrské fotogrammetrie
v moderní architektuře, např. při projektování zastřešení
olympijského stadiónu v Mnichově (K. Linkwitz), dále
při projektování sídlišť a dopravních staveb (K. Torle-
gard, Švédsko) a v jiných oborech vědy a techniky (mě-
ření pod vodou, z družic, aplikace laseru), dokázala, že
význam fotogrammetrie dále roste a tato metoda nachází
stále větší uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti,
někdy značně vzdálených původnímu určení - pořizo-
vání map a pláni!. z měřických snímků.

Ing. liří Síma, CSc., VOGTK, Praha
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Zemřel historik zeměměřič
Ing. Jaroslav Pudr

Uplynul,a jen krátká doba ,od června letošnfho roku,
'kdy jsme slavili 80. narozeniny historika na'šeho oboru
Ing. Jaroolava Pudr,a, vrch. měřického rady v.v. Netuši-
li jsme tenkrát, že již v listopadu budeme smutni stát
před jeho rakvf a loučit SR s ním. Jelho citlivé srdce,
vždy zapálené pro spravedlnost, poctivou práci, mllov,a-
ný obor ,a jeho historii, ztichlo 16. listopadu 1971.
Odchází význačná postava naší zeměměřické obce,

jeden z mála dosud žijících starýchzeměměři,ckých in-
ženýrů, hrdý'ch na svoje p'ovolání. Vždy korektnf -ve
vystupovánf i vzhledu. Ochotný kdykoliv pomoci, nelitu-
jfd času ani námahy, šlo-li o dobrou věc. T,ak jej mnozf
znaU z jeho spolkové činnosti, nezištně pracujícfho
v 'Klubu zeměměřičů Ohce pr,ažské, ve Spolku čs. země-
měřičů nebo j.nko piledsedu zeměměřickélho odboru
Spolku inženýrů ,a ,architektů SIA v těžkých válečných
leteich.
Jeho charakter se odrážel j.asně i v jeho p~áci tech-

nické, vždy peočlivě připr,avené ,a provedené, p,řitom smě-
řujícíkupředu dobr,ou t8'Chni,ck,ou předvfd,aIVOSU.Ať to
byla ,obnov,a a budovánf nové nivel,ačnf sHě hl. m. Prahy,
výškopisné měření 1: 1000 n.a celém územf Prahy, nebo
jeho studie te,chnické mapy Pr,ahy.
Jelho zaujetí pro historii, zejména p,ak hlJStori! geodé-

zie ,a kartografie, vyplynulo _z jeho smyslu pro spra-
Io'edlnost. Těžce nesl, že pr,á,ce tak mnoha starých, IIlY-
nik,ajících zeměměřičů je wpomfnána. Přitom vš,ak neza-
pomín,al ani na m],adší pra,covnfky, "kteří p,řece mají
podíl na současné histori!zeměměři,ctvf". Litoval, že na
vysoké škole byly vyňaty z osnolVpřednášky o "Dějinách
geodézie a kartog,rafie", které převzal po d,oc. Vejšic-
kém a rozšfřil a obohatll novými studiemi. Sn.a,žil se
v těchto přednášk,á,ch dokumentovat mladým generacím
snahy, cesty a prostředky, jimiž práce zeměměřičfi při-
spfvaI.a k technickému pokroku. ZaujeU pro historii jej
jalm pracovnik,a Obce pražské při'Io'edlo do Klubu za
starou Pr,ahu, jelhož byl dlouholetým mlstopředsedou.
Jeh,o prá,ce v Klulbu, právě ja'ko zeměměřiče, byla vysoko
hodnocen,a.
Odborná, spolková i ped,ago,gická činnost mu zlskala

mnoho přátel, kteři bez výjimky si přát,elstvi "pana rady
Pudra" velmi vážili. Měl vždy slovo porozuměni a po-
vzbuzeni pro vš8'Chny, kteři jej přicházel1 navštěvo\\at.
Osobně jsme ho poznal a děkuji svému otcovskému při·
teli za ].askaVlá slov,a, kte,rá pro mě vždy měl a za
opr,avdové přátelstvf, které mně při každé pi'Ue.žLt05ti
projevoval.
Osiřel jeho pracOIVni stfil, v útulné světničce na

Hanspaulce, s pečlivě uspořád,anou korespodend. Nebu-
deme již hovořit o dalšlch jeho plánech, které již ne-
budou uskutečněny. Budeme jen vzpominat na společ-
nou práci v našem č,asopise, jehož byl trvalým přiSpi-
vatelem a snad nejstaršim odběratelem.
Loučime se dnes a děkujeme z,a práci vykonanou pro

československou goodézii a k,aTtografH a jeji historii.
Ing. Ondře; leMbek, CSc.

Dne 10. prosince 1971 se dožív,á sedmdesáti pěti let
význačný geodet a organizátor mnoha 'velkýclh geode-
tických a mapov,acfch pracf Ing. Dr. Jan Císa'ř. Jeho osoba
i jeho prác'e vzeměměřiC'ké službě jsou všeobecně zná-
mé. Mnoho z dosud činných starších zeměměřičfi praco·
valo pod jeho v'ed'enim ať ukatastru na Slovensku, nebo
u nového měřeni Prahy. Mnoho mladých zeměměřičfi
jej zná jako svého učitele na střední průmyslové škole
zeměměřlcké v Praze.
Poněvadž na této škole dosud činně pilsobf jako ex-

terní učitel, mfižeme s výročim 75. narozenin vzpome-
nout ještě jiného jeiho jubilea. V minulém roce slavil

Ing. Dr. Cfsař padesát let služlby zeměměřickému oboru.
Při tak významných jubilejlch musíme vždy našemu

mladému zeměměřickému dorostu připomenout pracovi-
tost, houževnatost těchto starých geodetů a náročnost
na práci jak svoji, tak i svých spolupracovnfkfi. Jen
z takových osobnfch vlastnosU mohou vyrfist pracovnf,ci,
kteří pro 0001' něco znamenají.
Přejeme jubilantovi mnoho zdravf a stále stejnou du-

šavnl i tělesnou svěžest, aby,chom mohli ještě dlouho
čerpat z jelho bohatých zkušenosti.

Ing. Ondře; leřábek, CSc.

Doc. Ing. Jaromir Němeček
iedesátníkem

Dne 8. prosince 1971 se doživá v plná pracovní svěžesti
60 let docent CVUT Ing. Jaromír Němeček. Jeho bohaté
zkušenosti z praxe u katastru, v triangulační kanceláři,
IVosldlovad komisi a Agroprojektu jej předurčily pro
pedagogickou dráhu. Již od il'. 1961 pfisobil na vysoké
škole jako externi Učitel, v r. 1964 přišel na k,atedru
goodézle a pozemkových úprav jako zástupce docenta.
Po ha'bilitaci v r. 1967 zde pfisobí j,ako docent. S jeho
praci v oboru pozemkových úprav je spjata I jeho čin-
nost literárnf, jak o tom svědčí řada článků a pojedná-
ní v odborných časopisech.
Clnně se účastní i život.a veřejného pr,ad v CSVTS. Je

předsedou Ceského sv,azu PÚ při ČSVTS pro zemědělství.
Za mslužnou prá,ci pro techni,cký rozvoj vých. S!lovenska
mu byl IVr. 1970 udělen diplom.
Přejeme jubilantovi do dalších let stále stejný zdravý

optimismus, neutuchajkí pracovnfelán a st,ejně úsměv-
no'U tvář.

Hans-Jochen Bartsch: Matematické vzorce

Překlad německého originálu Mathematische Formeln,
VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1960. SNTL - Nakladatel-
ství technické literatury, Nakladaterstvo Alfa, Praha-
Bratislava 1971. Třetí nezměněné vydání, str. 580, obráz-
ků 326, cena 35,- Kčs.

První vydání vyšlo v roce 1962, druhé v roce 1965.
Rychlý sled nových nákladů jistě svědčí o oblibě této
sbírky vzorců, zachycující (v názvech hlavních oddHů):
1. aritmetiku, 2. rovnice, funkce, vektorový počet,
3. geometrii (včetně trigonometrie i sférické), 4. ana-
lytickou geometrii, 5. diferenciální počet, 6. integrální
počet, 7. diferenciální geometrii, 8. diferenciální rovnice,
9. Fourierovy řady, 10. počet pravděpodobnosti, mate-
matickou statistiku, teorii chyb a vyrovnávací počet;
následují důležité konstanty, matematické značky, se-
znam literatury a obsáhlý rejstřík.
Výběr je promyšlený, rozsah v oddílech přiměřeně

rozvržen, je připojeno mnoho příkladů a názorných
obrázků. Knížka bude jistě zase brzy rozebrána.
Přesto jsem nad ní - a nad každou podobnou knihou,

která z matematiky vytrhává jen vzorce nebo návody -
v rozpacích. Potřeba příruček je nezbytná, ale nemys-
lím si, že mají vypadat tak, jak recenzovaná knfžka.
V Dumasově "Hraběti Monte Cristo" poučuje abbé

Faria svého spoluvězně Dantěse: "v Římě jsem měl ve
své knihovně na pět tisíc svazkfi. A když jsem je četl
a znovu pročítal, přišel jsem na to, že sto padesát dobře
vybraných knih nemůže sice člověku poskytnout úplný
souhrn lidských vědomostí, zato však všechno, co je
člověku užitečné vědět. Tři roky života jsem věnoval
čtení a pročítání těchto sto padesáti svazků ... Tak bych
vám mohl recitovat zpaměti ... Montaigna, Shakespeara,
Spinozu, ...•• (SNKLU, Praha 1963, str. 117).
Tohle je přece triviální věc: Každý, kdo pracuje s ně-

jakým vědním oborem, by v něm měl mít po ruce svého
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"Shakespeara", kterého velmi dobře zná, ve kterém by
si vždy na známém místě rychle ověřil, ;ak Othello
škrtil Desdemonu, ale který by mu současně vnutil po-
učení, proč ji zardousil.
Takových "Shakespearů" je ovšem v matematické li-

teratuře pro techniky málo. To pak vede k vydávání
sbírek matematických vzorců a návodů. Na konec se
připojí sbírka doporučené literatury bez nejmenšího roz-
lišení v obtížnosti a bez nejmenšího doporučeni pro
postupné studium - to je přece dosti výmluvné.
Finanční úspěch při vydání recenzované knížky je

zaručen. Ale finanční úspěch je ošidným měřítkem hod-
not. Vydání takové příručky je bez ambic.

Zbyněk Nádeník

Prof. Dr. Ing. Alojz Poldpečan:
Příspěvek ke studiu zkreslení a k:artometrických problémů
na geografických a tematických mapách (Prilog prou-
čav,anju deformacija i kartometrijskih problema na
geograf sk lm i tematskim kartama), doktorská disertdční
prácH, 164 stran textu, 75 stran tabul'ek, 9 grafických
přUoh, Lubl)ana, 1968.

V úvodu své práce autor vymezuje a zdůvodňuje její
zaměření. V souvislosti s významem obecně zeměpisn};ch
a tematických map pw řešení aktuálních úkolů viitly
a praxe vychází z úlohy kartografie zajistit odpovídající
metričnost map a efektivní využívání této jejich speci-
fické vlastnosti. Správně zdůrazňuje, že metričnost mapy
a efektivnost kartometrických prací závisí předoeviiím
na Zpt"BOt>Uz3brazení (projekcija) zvoleném pro mapu.
Dobrá znalost vlastností různých způsobů zobrazení je
proto důležitá, jak při tvorbě mapy, tak při jejím uží-
vání. Ovládání přiměřeně přesných ,a hospodárných
postupů měření na mapách a vyhodnocování naměřených
údajů, je dalším předpokladem efektivní práce s mapcu.
Jde o problematiku z oblasti matematické k,artografíe
a kartometrie. Autor přispívá k jejímu řešení a populll-
rizaci objasněním otázek vybraných se zřetelem k' potře-
bám vědy a praktického života.
V prvém dílu práce věnovaném matematické karto-

grafii autor nejprve vysvětluje pojmy hlavní (gl6bové)
měřítko mapy a místní měřítko mapy a zavádí pOjmy
(zobra:wvací) měřítko délek ,a (zobrazovací) měřírko
ploch; obě posledně uvedená měřítka jsou determinována
užitým způsobem kartografického zobrazení (srbochorv.
"projekcija") a jejich důsledkem je vlastní zkreslení
(deformace) délek, ploch a úhlů na mapě. Práce zde
přispívá k objasnění pojmů, jejichž výklad a termino-
logie nejsou dosud ve světové kartografii sjednoceny,
jak autor dále dokládá srovnáním anglických, francouz-
ských, německých, ruských i českých termínů pro tyto
pojmy.
V další stati jsou podány definiční rovnice a char,akte-

ristoika vlastností kartografických zobrazení užitých nebo
uvažovaných pro mapy Jugoslávie (zobrazení Mercato-
rovo, Soldnerovo, Gauss-Kriigerovo, ster,eografickií pro-
jekce) a dále kartografických zobrazení aplikovaných
přI konstrukci map sloužících námořní ,a vzdušné lwmu-
nIkacI (kromě již jmenovaného Merc,atorova zobrazení
ještě gnomonická projekoe, ekvidistantní azimutální zo-
brazeni). Kladem práce jsou také odkazy n,a aktuální apli-
kace těchto zobr,azení (např. orbitové mapy programu dru-
žic GeminI a Mercury, nebo mapa střední části planety
Marsu v Marcatorově zobrazení). Pro každé zobrazení je
uvedena tabulka obsahující údaje pro konstrukcI země-
pisné sítě a podle potřeby zobrazovací měřítko na poled-
nících a rovnoběžkách, zobrazovací měřítko ploch a hod-
noty zkreslení (deformací). S pojednáním o kartografic-
kých zobrazeních úzce souvisí následující stať věnovaná
ortodromě a loxodromě, v níž jsou odvoZleny rovnice
a uvedeny příkl.ady pro výpočet délky obou křivek mezi
dvěma body, azimutů na počátečním a koncovém bodě
ortodromy a azImutu loxodromy.
V návaznosti na výpočet délek obou křivek autor

podává dále výklad ° mořské míll, v níž jsou udávány
pl'i námořní a letecké dopravě vzdálenosti míst. Vysvět-
luje původ dvojích navzájem rozdílných údajů pro lIélku
mořské mne (1852.00 m a 1853,25 m) a doporucuje

mezinárodní zavedení údaje jednoho, přičemž upozorňuje,
že délka mořské míle 1853,25, užívaná v USA a V. BrI-
tánii, se liší jen nepatrně od délky mořské mile vy-
počtené s užitím KrasovskéhO elipsoidu (185~,2~ ml.
Následující st,ať je návodem k sestroJem obrazu

ortodromy na mapě v libov,o,lném zobrazení ,a k pohoto-
vému určení její délky a azimutů pomocí diagramu
sestrojeného na průsvitce. Údaje pro výpoče~ kon~
strukčních prvků dI,agr,amu jsou tabelovány v přllohúve
části práce. V další statl je vysvětlena funkce .zem'~pj"l1~
a kHometrové sítě na mapách a uveden krok kllometrove
sítě na topografických mapách Jugoslávie.
Autor uzavírá matematicko-kartografickou část své

práce pojednáním o volbě nejvhodnějšího kartografic-
kého zobrazení. Uvádí soubor podmfnek o,vlivňlljících
výběr kartografického zobrazení (účel mapy. a její
měřítko, požadavek na vlastnosti kartogr,afického zob~'a-
zení a tvar, zeměpIsné sítě, zeměpisná poloha, tvar
a velikost zobr,azovaného územi) a vysvětluje, kterii
z těchto podmínek je třeba preferovat se zřetelem
k druhu ,a speciálnímu z.aměření map (mapy topogra-
fické, geografické a tematické).
V úvodní statl k druhému dílu práce je objasněna

úloha kartometrie a kart,ometrické 'vl,astnostl mapy
a vysvětleno, proč se zásadně liší postup '1 míra
přesnosti přI měření na mapách ,a přI geodetickém
a mapovacím měření. Je definován vztah mezi délkou
v nadmořské výšce a jí odpovídající délkou na refe-
renční ploše i obdobný vztah mezI plochamI. Následující
stať věnov,aná přesnosti kartometrických pr,ací, poskytuje
přehled o středních chybách, které se 'při těchto prncech
vyskytují, .ať jde 00 chyby v podkladové grafické Infor-
macI nebo chyby zpirsobené nedokonalostí měřících
přístrojů, pomůcek ,a metodiky měření i chyby osobní.
Empirické údaje o velikosti středních chyb [chyba
v polo,ze bodu, chyba ve vzdálenosti dvou bodů, chyba
plochy určené planimetrem, výšková chyba vrstevnIce,
chyba úhlu), exerpované autorem z domácích i zahra-
nIčních pramenů, především sovětských, jsou cennými
kritérii, jak pro práci autorů map, tak pro jejIch
uži v.atele.
V d.alší, nejobsáhlejší st,atl, se autor zabývá řešením

kartometrIckých úloh. Naznačuje postup pro identiJ'Ikacl
způsobu zobrazení užitého pro mapu, uvádí způ;;ob vy-
šetření korekcí délek, ploch a úhlů zkreslených defor-
mací mapo'vého p,apíru, postup pro stanovení místního
měřítka a kartografických zkreslení a postup pro určo-
vání souřadnic, nadmořských výšek a vzájemných vzdá-
leností bodů na mapě, zvláště v Mercatorově zobrazení.
PopIsuje způsob vyšetřování délek křivých č,ar, llvádí
postup pro měření a výpočet ploch a objemů. Mimo··
řádně přínosná je násl'edující stať o gr.afickém způs:lbu
proložení ortodromy dvěma body, ,stanovení její délky
a azimutů. Autor Zlde uvádí kromě dosud známého
řešení této úlohy (pomod F,avéova diagramu), svůj
vlastní postup, kterým lze zvládnout úlohu pohotově
a s vyhovující přesností také na mapách nekonf'OrmníclJ,
a to pomocí diagr,amů [přiložených pl'O mapy v stereo-
grafické a gnomonické projekcI ,a v ekvivalentním
azImutálním zobrazení). Řešení úlohy má v soutasné
době význam pro námořní a vzdušnou plavbu. Autor
končí svou práci sMtí o měření úhlů na mapách.
Doktorská disertační práce profesora Podp9:::wa je

přínosem k rozvojI teorIe a praxe v k,artogr,afll. Kromě
uvedených kladů je její další předností věcné 1. srozu-
mitelné podání látky s uplatněním soudobých poznatl{ll
a aktuálních aplikací. Pro naši odbornou veř9jnOst je
zároveň spolehlivým pr,amenem srbochorvatských ekvi-
valentů ke kartografickým termínům.
DIsertační práci na požádání zapůjčí prof. Ing. Dr.

Václav Krumphanzl.

Všem spolupracovníkům a čtenářům
děku;eme za pochopení a dobrou spolupráci v letošním
roce. V příštím roce 1972 pře;eme úspt!chy v plnění pra-
covních úkolů a dobrou pohodu ve chvílích soukromí
a odpočinku. Redakce
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Ko str i ě k o, V. V.: Analytická metoda určeni prvkil připojeni,
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Rud Yj, R. M.: O chyběch v kresbě vrstevnlc zpllsobených ne·
stejnou ostrosti zobrazených obrysll na leteckých snímcich, str.
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49-52
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teck9m fotogrammetrickým mapovliním v měřítku 1:500, str. 52-53
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nich územi z paluby lodi, str. 54-57

N I k o I a i e v a, V. A.: Dnešní zařízení pro sazbu a rozmístěni
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ce, str. 16-22
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automatizaci geodetických výpočtťl v polsku, str. 32-34
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sko-geodetickS'ch praclch s použitlm laserového zaměřovače,
str. 39-42
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mezi kontrolamí polygonometrických sltí v zastavěných oblastech.
str. 42-43

P lij a g i n, A V.: Zkušenosti s ut;čením deformací vlivem teplo·
ty u hlublnnS'ch značek, str. 43-46

Lo ba n o v, A. N. aj.: Konstrukce fotogrammetrlckých sltl meto-
dou nezlivlslých modelťl, str. 46-52

Po Ij a k o v a, V. A.: Studium přesnosti jednotlivS'ch procesťl
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str. 52-56

Va s ilj e v, L. N.: .Projekce snlmkťl paprsky IInelirn! kongruence,
str. 57-63

Por t n o v a. O. V_o K nelineárnlmll vlivu deformace leteckého
sn!mku, str. 64-68

Ci Ir I a t jev, N. S. - Ob i d i n, Ju. S.: K otlizce přesnosti In-
terpolace výšky vodni hladiny na řekách, str. 68-73

Met e I k ln, A. I.: AnalytickS' způsob určeni ploch a kubatur
s použitlm stereofotogrammetrle a počítače, str. 73-78

Przegli!d Ceod~zyjny, č. 611971

S z y m a ti s k I, J.: Projekt metodiky pro odhad počtu a struktury
kvallfikovanSich kádrů v perspektlvnlch plánech, str. 227-230

Ma dej, W. - Mr ó z, J.: Problém předběžnSich pracovních stáži
v geodetlckS'ch podnic!ch vojvodstvl Krakovského řešený prllzku-
mem ve formě anket, str. 230-234

Wr z o c h o I, S. - D a w I d z i u k, S.: Zpt1sob prováděni oceňo·
vlin! pozemkll při jejich scelovlinl založenS' na bonltn! hodnotě a
zemědělském VYUŽitipůdy se zřetelem na ekonomické faktory,
str. 234-241

CYw i ti s k i, A.: Účast Střediska elektronické výpočetnl techniky
při evidenci pozemkt1, str. 241-245

Mu s i a t o w i c z, H.: PozemkovSi katastr, str. 245-246
Dym o w s k i, K.: O chybě v odhadu, str. 246-248
SZYm o ti s k I, J.: Nové geodetické přístroje závodil ZEISS-JENA,
str. 248-249
Ia n k o w s k i, W. - Ma jde, A.: Pokus o použiti fotogrammetrle
k určen! jatečn! hodnoty dobytka na živém zvlřeti. str. 257-260

Bi a I o u s z, S.: Půdn! mapa světa FAO-UNESCO,str. 263-264
CYt o w s k I, H. W.: Statistika v obrazech a v očích uživatele,
str. 263-264

Przegl,!d Geodezyjny. Č. 7/1971

P ach u t a, S.: Současné a perspektivní cíle činnosti Společnosti
polskSich geodetů ve světle VI. kongresu polských tecnniků,
str. 265-267

Geodeti vyznamenaní v XII. soutěži "Mistr techniky - Varšava
1971", str. 267

T r a u t s o I t, S.: Z činnosti geodetické sekce pro pozemkové
úpravy, str. 268-270

Mo § cic k i, B. Základní informace o restrikcích dělení zeměděl-
ských hospOdliřství na úseku dědictví, str. 270-275

Ty m o w s k í, S. J.: Průhyb zlivěsu a jeho měření, str. 275-278
Ma r č á k, P.: K přesnosti metody trigonometrického měřeni výšek
při určováni posunů staveb, str. 278-283

Ho I e j k o, K. - MI c h a 11 k, A.: Použití dálkoměru
TELEMETRRG 10 při hydrografických praclch, str. 283-286

Ta t are z y k, J. - P a I a s z e w s k i, A.: Redukční tachymetr
Dahlta 010, str. 287-288

Ku c k i e w i c z, W.: Hodnoceni přesnosti technické polygonlzace,
str. 289-290

S k o rec k I, S.: Kamenné geodetické značky, str. 290 až 291
2 a k, M.: Veletržní novinky - Lipsko 1971, str. 291-292
Ber e z o w s k i, E.: Václav Láska 11882-1943) - biografická
črta, str. 294-295

I d z I k, A.: K volbě formátu sn!mku a úhlu záběru komory pro
vyhodnocen! leteckých snlmků, str. 301-304

V ČESKEM srR.EDoHotH se dne
23. října 1971 uskutečnila motoris-
tická soutěž, již

IV. G E O O E S I A R A L L Y E •

ročník 1971. Nejúspěšnějšími jezdci
mistrovství resortu geodézie 1971
V kategorii automobili't se stali:

1. Bedřiška LIŠKOVÁ, Litoměřice
2. Zdeněk VOLDR.ICH,Hoštka

3. Ing. Zdeněk HANUŠ, Mladá Boleslav

27 bodi't
25 bodi't
13 bodi't

V. GEODESIA RALLYEse bude konat již V květnu_1972,
na kterou si touto cestou dovolujeme pozvat nejširší
geodetickou veřejnost. Podrobnosti l1časti sdělf pořadate-
lé: Středisko geodézie pro okres Litomě"ice, Osvobodltelli
23, Lovosice, tel. 2597.

Ing. FranWiek TANOVSKY, ředitel rallye
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Všem, kdo ve své praxi nebo při studiu
používají oborů matematiky
doporučujeme 3. vydání knížky
Hans-Jochen Bar t se h

MATEMATICKÉ VZORCE
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VŠEOBECNÉ

528:002=84 VÚGTK 8055
BYCHAWSKI,T.
Archiwum miernicze - wczoraj, skladnica geodezyjna
- dzilí, bank danych - ju~ro. (Včerejší měřickt archiv,
dnešní geodetická dokumentace a zítřejší banka dat. J
Przegl. geodez., 42, 1970, Č. 7, s. 294-296.
Konstatuje se, že měřické archivy se vyskytovaly' již
v 19. století při zakládání prvních pozemkovtch katas-
trů. V r. 1955 bylo v Rakousku započato s mechanizací
pozemkového katastru. Obsa3 pozemkových knih a rej-
stříků byl převeden do děrntch štítků. Nyní se provádějí
pokusy se shromažďováním katastrálních údajů v paměti
počítače. Ve městech USA a Kanady se začalo s vytvá-
řením baniky ďat, v níž jsou inf.ormace o katastru obo-
haceny o celou řadu technicl{ých údajů. vI

528:347.235.11:007(71J =20 VÚGTK 14 360
ROBERTS, W. F.
The Maritime Provinces Mapping and Land Registration
Program. (Mapování přímořských provincií a program
evidence pudy. J
Surv- g and Mapp., 30, 1970, Č. 1, s. 77-80.
V Kanadě byl vypracován plán na zmapování přímoř-
ských provincií New Brunswick, Nova Scotia a Ostrov
prince Edwarda a na založení dokonalejší evidence půdy
v těchto provinciích. Plán má tyto čtyři etapy: 1. založe-
ul přesnějších geodetických základů, 2. mapování v mě·
řítkách od 1:25000 do 1:1000, a to čarových map, foto-
plánů a ortofotomRp, 3. zdokonalení evidence půdy, za-
10Zené na systému práva k půdě, pomocí počítače, 4. vy-
tvořf!l1í integrované banky dat, založené na evidenci
~~ ~
528:378(494 J =30 VÚGTK 2332
KOBOLO,F.
Zur Gestaltung der Studienpliine liir Kultur- und Ver-
messungsingenieure an der Eidg. Techn. Hochschule in
Ziirich (ETHZ). (K utváření studijních plánů pro inže-.
nýry pro kulturní techniku a 2'-eměměřictví na švýcarské
vysoké škole technic'ké'v Curychu. J
Allg. Verm.-Nachr., 77, 1970, č. 7, s. 274-276.
Srovnání německých a švýoarských vysoktch škol tech-
nických. Rozdílnost v systému výuky a celkové struktuře,
vyplývající z dvojjazyčnosti jak posluchačů, tak předná-
šejících, jež nebyla odstraněna ani sloučením vysoké
školy technické v Curychu s Ecole polytechnique de
l'Universitě v Lausanne. Nedávná reorganizace se týkala
hlavně větší možnosti volby oboru bez prodloužf!l1Í stu-
dií. Do studijní30 plánu byly zavedeny nové směry pro
speciální prohloubení v určitých oborech. Přehled těchto
spec. přednášek. Koordinace vys. školy v Curychu a
Lausanne je zatím v experimentálním stádiu. Studijní
plán bude stanoven až v budoucích letech na základě
získaných zkušenestí. Sch/Vá

528:621.375.826= 20 VÚGTK 34 075
OWENS, J. C.
Geodetic appHcations 01 lasers. [Geodetické aplikace
laserů.)
Ve: REF-EDM Conference,Sydney 1968, s. 106-122,
6 obr., lit. 25.

Praktické aplikace laserů v geodézii vedou k novým
technikám měření, která mají značný význam pro geo-
fyziku. Laserová měření pohybů zemské kůry, která bu-
dou provedena 'během několika příštích let, mají 'poskyt-
nout nové důležité informace z teorie pohybu kontinen-
tů. Měření v seismických oblastech mají vést k bližším
poznatkům o mec::tanismu zemětřesení a pokud možno
k metodě předvídání větších zemětřesení. vi

528:629.783:523.3=867 VÚGTK 20052
ŠKODROV,V.
Osnovni zadači na selenodezijata i tjachnoto rešenie.
(Základní úkoly selenodézie a jejich ,řešení.)
Geod., Kartog. i Zemeustroj., i970, Č. 1, s. 15-17, 2 obr.
Otázky studia Měsíce spojené s nedalekou budoucností,
tj. využitím tohoto nebeského tělesa člověkem. Dosavad-
ní výsledky astronomických a kosmických výzkumů.
Vznik speciální vědní disciplíny selenodézie. Rozvoj se-
lenodézie a její rozdělení na: 1. období předcházející
prvním kosmických stanicím směřujícím k Měsíci a cha-
rakterizované pozorováním měsíčního povrchu ze Země,
2. období charakterizované aktivním výzkumem měsíční-
ho povrchu, 3. období, kdy na Měsíc vstoupil člověk.
Hlavní úkoly selenodézie. Možnosti využití UOZ. Zpraco·
vání gravimetrických měření na měsíčním povrchu.

VK

528.1/.5 GEODÉZIE

528.282.061.2=20 VÚGTK5958
ANOERSSON, F.
On the effect 01 the lateral relraction upon the astrono-
mical determinations 01 the longitude. (Vliv boční re-
frakce na astronomické určování zeměpisné dél'kY.J
Bull. géod., 1970, č. 96, s. 163-167, 2 obr., 1 tab.
Vliv boční refrakce na astronomibká meridiánová měře·
ní le dán teplotním gradientem ve směru východ-zá'pad.
Refrakční index se zmenšuje ve směru západním, jestli-
že teplota stoupá směrem k západu. Refrakční index se
obvykle mění ve svislém směru. Výsledná hodnota svislé
a boční změny refrakčního indexu je normálou povrchu
plochy stejné refrakce, l,terá se odchyluje od svislé
přímky. Výpočet vlivu boční refrakce na určování země-
pisné délky. Tš/Vá

528.3.021.6(73J =20 VÚGTK 14360
DRACUP, J. F.'- SWIFT, P. H.
Tellurometer Traverse Across St. EHas M()untains. (Te-
lurometrovt pořad napříč horami sv. Eliáše. J
Surv-g and Mapp., 30, 1970, č. 1, s. 43-48, 2 obr.
Nu jař,e 1965 zaměřila Pobřežní a geodetická služba Spo-
jených států ve spolupráci s kanadským ministerstvem
dolů a techniky telurometrem řetězec, který spojil trigo-
nometriClkou síť Alcanské dálnice se sítí na jihovýchodě
Aljašky. Měřením se sledovaly tři účely: 1. spojení obou
trigonometrických sítí, 2. určení polohy '3 výšky Kenne-
dyhohory, 3. založení geodetických základů v území, kde
dosud žádné nebyly. Jsou popsány zkušenosti a dosažené
výsledky. Ši

528.3:528.11=20 VÚGTK 14360
LYON, G. B.
Control Surveys and Calculated Risk. (Měření v geode-
tickýc3 základech a plánované riziko.J
Surv-g and Mapp., 30.. 1970,č. 1, s. 65-68, lit. 5.
Při geodetických měřeních je třeba někdy provést od-
povědná rozhodnutí z malého počtu pozorování (např.
-O neproměnlivosti polohy nivelačních značek). K po
souzení předem plánovaného rizika rozhodnutí se dopo-
ručuje,používat statistické metody malých vtběrCI, odvo-
zené z teorie nejmenších čtverců. Pomocí této metody
lze posuzovat kvalitu měření pi'ímo v poli. V'Zájemné
působení nahodilých a systematických chyb lze dobře
studovat pomocí modelování měřených dat. JSou uvedeny
některé 'předběžné výsledky s experimentálním ověře-
ním této metody. Ši
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528.338[260J =20 VÚGTK 5958
MOURAD, A. G. - HOLDAHL, J. H. - FRAZIER, N. A.
PreUminary results of the estabHshment of a marine
geodetic point in the Pacific Ocean. [Předběžné výsledky
prací spojených se zřízením geodetického referenčního
bodu v Tichém_oceánu.J
Bull. géod., 1970, Č. 96, s. 107-124, 7 obr., 2 tab, lit. 9.
V listopadu 1968 byl v hloubce 6200 stop Tichého oceá-
nu zřízen geodetický referenční bod. K měřením a urče-
ní souřadnic tohoto bodu bylo použito 4 na sob/.! nezá-
vislých měřických technik [LORAC, družicové, inerční a
akustické J. Geodetický referenční bod se skládá ze 3
podmořských akustických zprostř,edkovačfi, z nichž dva
jsou napájeny olověným akumulátorem a třetí podmoř-
ským radioizotopovým zdrojem "URlPS" s životností 10
až 20 let. Na základě pi'edběžného rozboru dat akustic-
kého měření a měření systémem LORACbylo zjištěno, že
při zřízení geodetického referenční~o bodu může být
dosaženo velké přesnosti. Geudetická poloha observBční
lodě byla určena s přesností ±50 až ± 60 stop. Odchyl-
ka v poloze referenčního bodu na počátku měření pa-
lubním navígačním zařízením činila 1600 stop. vI

528.45[73J =20 VúGTK 14360
GALE. P. M.
Gontrol Snrveys for the City of Houston. [Geodetické
základy města Houston v Texasu. J
Surv·g and Mapp., 30, 1970, č. 1, s. 95-101, 4 obr.
Město Houston v Texasu, šesté největší měst'J USA, nemá
dosud vyhovující geodetické základy. V r. 1966 schválila
městská rada program vybudováni těchto základů, který
se již reallzuje. Výsledkem tohoto programu mají být
tzv. městské geodetické body, soubor polohopisných map
a soubor topografických map. Městské geodetické body
jsou pevné body, stabilizované ve vzdálenostech od 200 m
do 1200 m, mosaznou 'značkou na ocelové tyči nebo na
vhodné budově. Pro tyto llčely byla vybudována trigono-
metrická slť o prfiměrné vzdálenosti bodů 5 km ve městě
a 8 km v předměstských oblastech. Souřadnice měst-
ských geodetickýc~ bodů byly určeny pomocí polygo-
nových pořadů. Si

528.45= 84 VCGTK 8 055
FRITZ, H.
Geodezyjna obslllga zagnadnielÍ gospodarki komunalnej
w ·miastach nie stanowiQcych powiat6w mijeskich. (Po-
užití geodézie při řešení 'Úkolů komunálního hospodář-
~tvl ve měst'ech, která nejsou olucsními. J
Przegl. geodez., 42, 1970, č. 7, str. 299-300, 2 tab.
Rychlý rozvoj hospodářského života v poválečných le-
tech a každodenní potřeby městského hospodářstvlvy-
voláv8il nutnost zabývat se stále novými 'Úkoly, ke kte-
rým náležl též geodetické práce a pozemková polWka
ve městech. Aby bylo možno zajistit optimální řešení
těc~to úkolů po stránce geode1ické i ve městech, která
nejsou okresními. navrhuje se zde zřídit zvláštní geode-
tická střediska. Přehled úk{)lů, kterými se mají zabývat
t6'l:0střediska. Tš/Vá

528.45=84 VÚGTK8 055
LIP[~SKI, B.
Gharakterystyka i zakres dzialania geodezji miejskiej
i jej kierunki rozwojll na Ue urbanizacji kraju. [Charak-
teristika a náplň činnosti městské geodézie a směry je-
jího rozvoje z hlediska urbanlzace země.J
Przegl. geodez., 42, 1970, Č. 6, s. 232-234, 1 tab.
Náplň činnosti geodetické a kartografické služby pro
poti'aby měst, která se podstatně liší ()d úkolů této
služby v jiných odvětvích národního hospodářství. Vliv
městsKého rrostředí na činnost geodetické a kartogra"
fické služby. Rozbor směrů rozvoje nár{)dního hospodář-
ství v městských obI.astech li přehled llkolů polské geo-
dézie a kartografie při zabezpečování to~oto rozvoj'e.

Tš/Vá

528.45=84 VÚGTK 8055

POLOCZEK, F.
Obsluga geodezyjna w miescie. [Geodetické práce ve
městě.)
Przegl. geodez., 42, 1970, Č. 7, s. 297-299.
Budování polohopisných a výškopisných podkladíl. Shro-
mažďování geodeticko-kartograficikých materiálů - uspo-
kojování požadavků na mapy. Údržba map. Geodetické
práce pro účely 'Územního plánování. Invenoorizace pod-
zemního zařízen!. Evidence pozemků. Tš/Vá

528.45:347.235.11= 30 VOGTK 12896
WOICKE, E.
Gemeinschaftliche Wege. [Obecní cestY.J
Verm.-t-echn. Rdsch, 32, 1970. Č. 6, s. 201-209, 9 obr.
vývoj městské výstavby vnáší problémy i do katastrál-
ního a pozemkového řízení. Pozemková a katastrální evi-
dence ploch, jež jsou v obecném užívání byla dosud
prováděna se značným pracovním úsilím, které přesto
nevyluč·ovalo právní nejistoty. Novými zásadami výstavby
se tyto těžkosti ještě rozmnožují. Dusavadní řešení této
problematiky. Stavebně-právní poŽiadavky. Právní mož-
nosti. Příklady řešení. Sch/Vá

528.46:711.63:912[084.3J =84 VÚGTK 8055
BARTOSZEWSKI,Z.
Przydatnosé map glebowo-rolniczych do szacunkn po-
rownawczego gruntów. [Vhodné uplatnění zemědělsko-
pfidních map při srovnávaclm studiu pozemků.J
PrzegL geodez., 42, 1970, Č. 7, s. 289-290.
Několik poznámek k problémům využití zemědělsko-
půdních map v zemědělství. Tyto poznámky navazují na
článek A. Stonawské "Srovnávací studie pozemki'l a ze-
mědělskopftdní mapa", uv,eřejněný v Č. 12/1969, v němž
byly naznačeny možnosti a kritéria pro využití tě8hto
map při scelování pozemků. TŠ/Vá

528.48:69=84 VÚGTK 8055
WOJTAS, S.
Geodezyjne opracowanie projekt6w bndowlanych. [Zho-
tovování geodetických podkladů pro stavební projektY.J
Przegl. geodez., 42, 1970, Č. 6, s. 249-250.
V diskusi, která nynf probíhá v polských technických
kruzích, se poukazuje na nutnost revize dosav8.dní pro-
jektové dokumentace pro stavební účely. Přehled něko-
lika vybraných úkolů, které jsou nejčastěji předmětem
této diskuse. Tyto úkoly se týkají: aj vyhotovení geode-
tickýc~ podkladů pro potř'eby projektanta, b J vyhotove-
ni projektové dokumentace pro potřeby geodeta nebo
stavbyvedoucího, c J realizace projektu.

528.482[47J =82 VÚGTK17951
ŠABAROV,S. N.
K voprosu ob lIstojěivosti zdanij v g. I:eningrade. [K otáz-
ce stability budov v Leningradě.J
Izv. VUZ, Geod. i Aerofotos'jemka, 1969, č. 1, s. 18-19.
Způsobem určování stability budov v Leningradě. Časo-
vý 'Úsek, za který byla nestabilita určena. Doba trvání
polních prací. Stabilita výšek výchozích bodů. Velikosti
sedání bodfi. Rychlost sedání. Doporučení pr{) další 'po-
stup při zjišťování stability budov. VK

528.482.024.6=50 VÚGTK 17999
GALETTO,R. - MAZZON, C.
La livellazione idrostatica applir;ata ai controlli delle
deformazioni ~i grandi strutture. [Použití hydrostatic-
ké nivelace k měření deformací velkých staveb.J
Boli. Soc. ital. Fotogram.e Topogr., 1970, Č. 1, s. 13-23,
2 obr., lit. 4.



Pl'ehled zem~m~l'ick~ literatury
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Teorie hydrostatické nivelace, použité jako velmi jedno-
duché a přesné metody pro určování výškových rozdHfi
dvou nebo více, libovolně od sebe vzdálených bodfi.
Podmlnka rovnováhy Vf! spojitých nádObách. Pi'lč'ny sy-
stematických c~yb v rovnováze a jejich opravy. P·ohyb
kapaliny ve spojitých nádobách. Praktické pokusy a
zkušenosti s použitím hydrostatické nivelace při kon-
trolních měřeních velkých staveb. TŠ/Vá

528.517:621.375.826=82 VÚGTK 15937
LAZANOV, P. E. - NAZAROV,V. M. - BUROV,V. N. aj.
Svetodarnomer "Kvarc" s optiňeskim kvantovym genera-
torom sveta. (Světelný dálkoměr "Kvarc" s optickým
kvantovým generátorem světla.)
Geod. i Kartog. (Moskva), 14, 1969, i'. 12, s. 6-9, 2 obr.,
1 tab.
V r. 1966 byl v CNIIGAíK ukončen vývOj světelného
dálkúměru "Kvarc". Provedení zkoušek. V r. 1967 vyro-
bení dvou zkušebních prot;:>typů. Elektronické schéma.
Zdrot světla. Možnosti v ustavení dálkoměru. Některé
údaje'týkající se napájení přístroje. Rovnice pro výpočet
vzdálenosti při použití stálých frflkvencI. Hodnoty mo-
dulační frekvence. Stupnice fázovacího knoflíku. Zkouš-
ky prototypu Č. 01 na základně. Tabulka etalonních a
naměřených hodnot. Střední c!lyba. Závěr. VK

528.52:338.23=82 VÚGTK 17951
JELISEJEV, S. V.
K 'voprosu avtomatizacii izmerenija uglov v geodezii.
(K otázkám automatizace měření úhlů v geodézli.)
Izv. VUZ, Geod. i Aerofotos'jemka, 1969, č. 1, s. 132-135
lit. 3 '
V úvodu jsou uvedeny příklady situa,cí, kdy je velmi
výhodné použití automatických přístrojfi pro měření
úhlů. Automatizace úplná a částečná. Obtíže při auto-
matizaci některých procesů. Prvotní zpracování infor-
mací. Automatické zpracování informacI. Fotografické a
fotoelektrické způsoby přeměny a zaznamenávání infor-
mací. Přesnost výsledkli měření. Druhotné zpracování
informací. Rychlost a okonomika měření. POužitI auto-
matizace v Západní Evropě. VK

WITTKE, H.
Bogaerts' neuer Code-Tachymeter mit Magnetband-Re-
gistrierung. (Bbgaertfiv nový kódový tachymetr s re-
gistrací na magnetické pásce.)
Verm. techn. Rdsch, 32, 1970, Č. 7, s. 252-254, 3 obr.,
lit. 1.)

Autor podává stručný přehled o velmi kladně hodno-
cené Bogaertově disertaci (110 s.) "A self-reducing
range-finser with an automatic registration system",
vydané v Holandsku. Stručné informace o navrhova-
ném přístrOji a jeho funkci. Jedná se o prototyp optic-
ko-mechanického přístroje, u něhož zatím nelze soudit
bude-li schopen konkurovat ELO-tachymetrum. '

Sch/Vá

528.9.33(47) = 82 VÚGTK 17951
KAMENICKIJ, A. V.
Nekotoryje voprosy sozdanija kart dlja propagandy per-
spektivnych planov razvitija narOllnogo chozjajstva.
(Některé otázky sestavování map pro progagaci per-
spektivních plánfi rozvoje národního hospodářstvL)
Izv. VUZ, Geod. i Aerofotos'jemka, 1969, č. 1, s. 117-120,
1 obr.
Krátký historický úvod počínaje plánem GOELRO. Oži-
vení kartografické činnosti zaměřené na propagaci
perspektivních plánfi rozvoje národního hospodářství

v 'padesátých letech, spojené se stavbami velkých hyd-
roelektráren. Propagace sedmiletého plánu rozvoje ná-
rodního hospodářství v letech 1959-1965. Úprava výše
uváděných map. Obsah map. Uvedeny ukázky použí-
vaných značek - obrázku. Opatření pro další rozvoj
propagace prostřednictvím kartografických děl. VK

528.9:338.23(410) = 30 VÚGTK 13 171

NEUMANN, J.
Die Experimental Cartography Unit (ECU) in Oxford nnd
London. (Středisko experimentální kartografie (ECU)
v Oxfordu a Londýně.)
Kartogr. Nachr., 20, 1970, Č. 3, s. 88-95, lit. 5.
Bližší údaje o automatizaci v kartografii, získané během
2týdenní návštěvy ve středisku experiment. kartogra-
fie, které bylo zřízeno v r. 1967 Radou pro výzkum pří-
rodního prostředí na Royal ColIege of Art. Prvé vý-
sledky 18měsíční práce, zvláště pokud se týká dvou pří-
strojů - analogových digitálních převodníku (CARTO-
GRAPHIC DlGlTIZER a ARISTOMETER/GEAMETER) jež
má institut k dispozici a přístroje ARlSTOMAT/GEA-
FRAPH 4000. Podrobný popis těchto přístroju a jejich
funkční činnosti. Sch/Vá

528.9:338.23= 50 VúGTK 27405
TRAVERSI, C.
Considerazioni snll'automazlone cartografica. (Úvahy
o automatizaci v kartografi1.)
BolI. Assoc. ital Cartogr., 1970, č. 18, s. 17-22.
Automatizace jako nejmodernější faktor vědeckotech-
nického pokroku. Rozbor technických a vědeckých pro-
blému, které s sebou přináší zavádění automatizace do
kartograf1e. Několik příkladfi automatizace kartogra-
fických prací ve Francii a USA. Tš/Vá

528.9:629.783= 50 VOGTK 27 405

PERA, M.
RifIessi nel campo cartografico della utilizzazlone geo-
detica dei satelIiti artificiali. (Vliv geodetického využi-'
tí umělých družic na oblast kartografie.)
Boll. Assac. ital. Cartogr., 1970, Č. 18, s. 23-24.
Nová historická etapa studia tvaru Země, založená na
využití umělých družic, a to jak z hlediska geometric-
kého, tak i dynamického. Vzhledem k tomu, že mapa
ve své geometrické podstatě spočívá na výsledcích
geodetických prací, projevuje se i v kartografi1 vliv
geodetického využití umělých družic. Tš/Vá

528.9:912(084.3) (091) =30 VÚGTK 33987

OGRlSEK, R.
Die Karte als Hiifsmlttel des Historikers. (Mapa jako
pomficka historika.)
Leipzig, Haack, 1968, 102 s., 15 obr., lit. 68.
Podstata kartografického zobrazení. Atlasy světa jako
pomucka k topografickým a geografických informacím.
Význam starých kartografických děl pro historiky. Dě-
jepisné oB historické mapy. Dějepisné mapy v systému
tematických map. Dějepisné mapy jako tematické mapy.
Tvorba dějepisných map. Generalizace jako tvořivý pro-
ces. Základní mapové techniky pro historika. Chv

528.94:912(084.3-16) (100) =30 VÚGTK 13171

STEGENA, L.
Thematischen Kartenwerke der Erdwissenschaftell nud
dle Weltkartel: 2 50D 000. (Tematické mapy z oblasti
věd o Zemi a mapa světa 1: 2 500 000.)
Kartogr. Nachr., 20, 1970, č. 3, s. 100-105.
Na mapě světa v měř. 1 2500000, jejímž hlavním Inl-
citorem byl prof. S. Rado, pracují zúčastněné státy, od
r. 1959. Mapové dílo, vytvářené na základě moderních
konstrukčních principfi, je t, č. vydáváno postupně. Pře-
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hled plánů a Iprací ,týkajících se této mapy a řešení
otázky možnosti použití mapy světa 1: 2 500 000 jako
zákl. mapy k vyhotovení tématických map v oblasti
věd o Zemi. Sch/Vá

528.94:912(084.3-14J-15) =82 VÚGTK 17951
SEREBRJANIKOV,M. ,V.
Opyt razrabotki tematik i melkomasštabnych kart. (Zku-
šenosti z rozpracování tematiky map malých měřítek.)
Izv. VUZ, Geod. i Aerofotos'jemka; 1969, č. 3, s. 119 až
125, 5 obr. I

Článek je postaven na příkladech map z váleČné his-
torie. Tematický obsah historických map. Jsou rozebrány
klasifikace a je dána charakteristika obsahu základních
druhů vojenskohistorických map. Mapy válek, bojišť,
vojenských plánů a válečných akcí na moři. Vojensko-
politické mapy. Vojensko-ekonomické mapy. Mapy vo-
jensko-ekonomického potenciálu. Mapy ekonomické kon-
kurence. VK

912(084.3-16 (100) :711.4=84
OSTROWSKI, J.
AnaIiza obrazu osiedli na Mapie Swiata 1: 2,5 M. (Ana-
lýza sídlišť na mapě světa 1: 2,5 mil.J
Polski przegl. kartogr., 2, 1970, č. 1, s. 1-14, obr. 3,
příl. 1, .lit. 14.
Analýza publikovaných listů map, přičemž se hlavní
pozornost' věnuje obsahovému IPrvku uvedenému v in-
strukci pro zhotovování těchto map. Probírá se pro-
blém velikosti sídlišť, jejich klasifikací a charakteristik,
jakož i problémy polohy mapových značek, vzhledem
k ostatním obsahovým prvkům mapy. Další připomínky
a eventuální změny, měly by se 'projevit v příštích vy-
dáních mapy světa. Chv

528.9:912(084.3):551.4(47)=82 VÚGTK 10530

KOSOV, B. F. - KONSTANTINOVA, G. S.
GUBANOV,M. N.

Soslavlenije kart gustoty i 'plotnosti ovragov territorii
SSSR. (Sestavení map hustoty a velikosti roklin na
území SSSR.J
Vest. mosk. Univ., ser. Geogr., 25, 1970, č. 2, s. 100-105,
3 obr.
Jedním z 'podkladů pro územní plánování, projektování
hospodářství a osidlování je poznatek o klasifikaci rok-
linatosti (členitostiJ uvažované oblasti. V r. 1967 se
na Moskevské universitě - geografické fakultě roz-
pracovala souborná malpa roklinatosti terénu v měřít-
ku 1: ~ 000000. Co všechno ,bude mapa charakterizo-
vat. Jednotlivé etapy při sestavování této mapy. Pro-
ces shroma~dování podkladů. Nedostatky ve výchozích
podkladových materiálech. Sestavení 7 typů oblastí po-
dle hustoty roklin. Sestavení map hustoty a velikosti
v měřítku 1: 2 500 000. VK

528.91=82
ČURKIN, V. G.
Leninskoje ponimanije zadač kartografii. (Leninské
chápání úloh kartografie. J I

Vest. leningrad. Univ., ser. Geol. i Geogr., 25, 1970, č. 6,
s. 118-125, lit. 18.
V. 1. Lenin akartografie.Podepsání důležitého doku-
mentu V. I. Leninem 15. března 1919, který ustavuje
Vyšší geodetický úřad. Diskuse otázek zabývajicích se
sladěním a sjednocením základních topograficko-geode-
tických a kartografických prací. Osobní zájem V. 1. Le-
nina na vydávání kartografických děl (map a atlasůJ.
Soubor požadavků, které měl V. 1. Lenin k mapám a
atlasům, aby vyhověly určeným úkolům. O kartogra-
fickém výzkumu. iOsPěchy sovětské kartografie. Součas-
né úkoly kartografie. VK

528.91=82 VÚGTK 10530
SALIŠČEV, K. A.
Predmet :i metod kartografii (nekotoryje sovremennyje
vzgljady). (Předmět a metoda kartografie (některé sou-
časné názorY).J
Vest. mosk. Univ., ser. Geogr., 25, 1970, č. 2, s. 26-33,
lit. 12.
Vliv V. 1. Lenina na sovět. kartografii. Kam byla řaze-
na kartografie v 19. století. První přednášející karto-
grafie v Leningradě a Moskvě. Definice kartografie.
Rozšiřování pole působnosti kartografie. Převrat v kar-
tografii způsobený počítači a speciální kartografickou
automatizací. Definování kartografie A. F. Aslanikašvi-
lim. Tematická kartogl"afie. Co patří do oblasti sQuč,asné
kartografie. VK

528.923= 82 VÚGTK 33 920
SIMONIN, S. 1.
Inženerno-topografičeskoje čerčenije i nagljadnyje iz-
obraženija. (Inženýrsko-topografické kreslení a názor-
né zobrazení.)
Moskva, Nedra 1969, 186 s., 242 obr., 1 tab., lit. 80.
Popisovány kreslící přístroje, soupravy, příslušenství a
materiály. Kresba tužkou, rýsovacím a kreslicím perem.
Akvarelové vybarvení, písmo a nadpisy na plánech,
smluvenéznačky a ukázky map. Sestavení a vykreslení
topografických map. Sestavení, vykreslení a grafické
zpracování projektovaných silnic a letišť. Názo':né gra-
fické zobrazení. Názorné metody stavby dálnic;, mo~'t;i
a letišť. Chv

KOEMAN, G.
Forderungen !der KartQgraphie an dle Reproduktions-
technik. (Požadavky kJartografie IUI reprodukční tech-
niku.J
K08.rtogr.Nachr., 20, č. 1, s. 2--11, Ht. Fl.
Historie tisku a kartografickélho zpracování I11oélpy.Nej-
prve se používal }oonobarevný tisk, přičemž kartogra-
ficklé originály byly ryté do měděnÝ'~Í1cese.k. Velké těž-
kosti 'působilo názvosloví. Dalším vývojem se dospělo
k dvoubarevnému tisk'u map, až po souč,lsné požad,avl,y
na reprodukční techniku a vý~hledlJvě 5e počítá s auto-
matizací ktBrtografického sestavení a luesby frytí] mapy
,a ještě cokornalejšího reprodruÍ{čního zpracování mapy.

Chv

528.93:912(084.3-13J =30 VÚGTK 2332

SCHULZ, G. - KRAUSS, G.
Kein gelungener "Versuch einer optimalen geographi-
scheu Inhaltsgestaltung der Topografiscbtlll Karte
1: 25 ODD"? (Nezdařený "pokus o optimální geografické
utváření obsahu topografické mapy 1: ~5ODD"?)
Allg. Verm.-Nachr., 77, 1970, č. 7, s. 282-28tJ.
Kritické připomínky k jednotlivým bodům recenze stej-
nojmenného článku, Ikterou uveřejnil G. Krauss v č. 31
1970 tohoto časopisu. Sporná problematika spodvá
v bližším vymezení vztahů mezi georlézií a kartografií.
které jsou důležité při vytváření obsahu topograIick8
mapy. Připojeno závěrečné stanovisko G. Krausse k UVIJ-
deným kritickým připomínkám. SchlV;l

528.94= 84 VÚGTK 33 595

RATAJSKI, L.
Z problematyki kartografii tematycznej. (Z problema-
tiky tematické kartografie.J
Polski Przegl. kartogr., 1, 1969, č. 1, s. 13-18.
Základní teoretické problémy z oboru tematické karto-
grafie. Problém hodnocení informačního materiálu
z hlediska možností jeho znázornění v mapách. Pro-
blematika současného merodlcko-graf1ckého řešení, ge-
neralizace tematických map a moderní techniky v sou-
časné kartografii. Rozbor současného stavu polské kar-
tografie a perspektivy dalšího výzkumu v oboru tema-
tické kartografie. vi
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528:330.401.72 = 82 VÚGTK 15937
BRYKlN, P. A. - KlMEL'MAN, S. A.
Primenenije setevogo planirovanija dlja organizacii ra-
boty ekspedícii. (Použití síťového plánování pro organi-
zování polních prací.)
Geod. i Kartogr. (Moskva), 1970, č. 1, s. 36-45, 5 obr.
Vyložen zpilsob organizace a řízení komplexu topogra-
ficko·geodetických polních přací, založený na využití sí-
ťových a kalendářních grafil. Jako síťového modelu je
použito schématu geodetické sítě. Předkládaná meto-
dika milže být použita pro výpočet optimálního cyklu
prací při projektování, pro výpočet optimální rozpraco-
vanosti pro racionální rozmístění osob, provádějících
jednotlivé práce a pro zmenšení nákladil na polní
práce. vI
528:330.675:338.23 VÚGTK 34 205
KOCIAN, J. V'2'ZK-Z
Automatizácia evidencie nákladov a výnosov věitane
výsledných kalkulácU zákaziek.
Bratislava, lG 1970. 35 s., 19 pří!.
1tešení zadané výzkumné úlohy z hromadného zpraco-
vání ekonomických dat - úlohy zpracování vnitropod-
nikového účetnictvi. V projektu se dilsledně využívá již
automatizovaných agend (výpočtu mezd, evidence ZP,
evidence DKP) v jedno integrační seskupení zpracova-
ných údajil. Používání plánovaných údajil a možnost
jejich srovnávání s údaji účetní evidence má velký
význam, protože umožní zavedení systému řízení dle
odchylek. Popis zpracování na počítači a krajní využití
technických možnosti počítače. Sestavy výsledných kal-
kulací zakázek odpovídají svým vnitřním členěním po-
žadavkil.m kalkulačních zásad a mohou být podkladem
pro porovnání s předběžnou kalkulací a posouzení vý-
voje jednotlivých složek ce,ny. SchfVá
528:629.783:061.3 (498) VÚGTK 34085
KARSK'2',G. Rumunsko

CEST-Z-7.6.-
14. 6. 70

Cestovní zpráva.
Praha, VÚGTK 1970. 7 s.
Účast na konferenci podskupiny "Vědecké výzkumy po-
rr.ocí pozorování umělých družic Země" (NINS) skupi-
ny "Kosmická fyzika" - INTERKOSMOS, uskutečněné
ve dnech 7.-14. 6. 1970 v BukureštI. Prilběh cesty a
přehled přednesených referátil.. Zasedání Východoevrop-
ské subkomise pro družicovou geodézH Mezinárodní
geodetické asociace. Zasedání problémové komise pro
rlružicovou geodéz.ii podskupiny NINS. Individuální od-
bornájednáni. Návrh opatřeni. SchfVá

528.22:528.232 VÚGTK 34 206
BURSA[M. V'2'ZK-Z-367
Nlkteré .vztahy mezi parametry zemského elipso!du a
zemského tibovébo pole, zejména s ohledem na refe-
renění systém.
Praha, VÚGTK 1970. 20 s., 2 tab., 1 přU., lit. 10.

Odvození vztahil mezi fyzikálními a geometrickými pa-
rametry normální Země, definované čtyřmi fundamen-
tálními konstantami (GM, w, J~(o), a - 'podle usnesení
XIV. Valného shromáždění IUGG r. 1967). Dále jsou for-
mulovány náměty na vhodnější vyjádření gravitačního
pole Země než jak lze učinit na základě tradiční kon-
cepce hladinového elipsoidu a teo,rie Pizzetti-ho. vI

528.27:523.3 = 20 VÚGTK 9988
KOCH, K. R.
Lunar shape and gravity field. (Tvar a tíhové pole Mě-
síce.)
Photogram. Engng, 36, 1970, Č. 4, s. 375-380, lit. 13
Polohy měřické komory v kosmické lodi obíhající kolem
Měsíce mohou být považovány za neznámé parametry
při zakládání pevných bodil na povrchu Měsíce foto-
grammetrickou cestou. Podle Newtonova zákona o gra-
vitaci lze však oběžnou dráhu kosmické lodi kolem
Měsíce nebo polohy komory v družici při fotogrammet-
rickém letu vyjádřit šesti prvky dráhy družice a para-
metry měsíčního tíhového pole. Vyjádření poloh komory
těmito veličinami nejenže sníží počet neznámých para-
metril, nýbrž i umožní získat informace o tíhovém poli
odvrácené strany Měsíce, kde kosmická loď nemilže být
sledována ze Země. vI

528.411.021.7(485) = 397 VÚGTK 9286
PALMKVIST. S. - OHLIN, K. A.
Erfarenheter av geodimeter- och distomatmatning i
Lunds detaljstommiit. (Zkušenosti s měřením Geodime-
trem a' Distomatem v místní podrobné trigonometrické
síti v Lundu.)
Svensk Lantmateri-Ts, 1970, Č. 2, s. 118-134, 10 obr.,
lit. 1.
V r. 1968 byla zakončena měření a výpočty základní

trigonometrické sítě pro oblast Lundu. Podrobná síť
uvnitř bloku byla ve většině případil zaměřována elek-
tronickými dálkoměry. V souvislosti s ri'tstem města byla
síť, po,cházející z r. 1909-11, po etapách rozšiřována.
V r. 1969 byla zaměřena podrobná síť (asi 75 nových
bodil) a polygonová síť (asi 360 nových oodil) Gedio-
metrem 6A a Distomatem DI 10. Výsledky potvrdily po-
užitelnost a poměrnou rovnocennost obou přístrojil co
do rychlosti i přesnosti měření. ŠtNá

528.711.1:778.6 = 82 VÚGTK 15937
JANUTŠ, D. A.
Ispol'zovanije cvetnycb aeroplenok v zavisimosti ot uslo-
vij osvellěonnosti. [Použití barevných leteckých filmů
v závislosti na podmínkách osvětlenL)
Geodet. i Kartogr. (Moskva), 1970, Č. 1, s. 66-69, 3 obr.,
2 tab.
Jsou uvedeny grafy, sestavené na základě ekoúomic-
kých výpo,čtů, které dovolují určit časový úsek možné-
ho využití dané fotografické soustavy (letecké komory
a leteckého filmu) při prováděnf barevného a spektro-
zonálního mapování v konkrétní geografické oblastI.
Podle údajil, získaných z grafťl, json provedeny závěry
o optimálních lhiltách provedení nalétá vacích prací a
o účelném vYužití leteckých komor, barevných a spek-
trozonálnfch leteckých filmi't. vI

528.711.112:528.715 = 84 VÚGTK 8055
WÚJCIK, S.
Optyinalizacja warunk6w letu przy r6wuoczesnym fo-
tografowaniu dwiema kamerami. (Optimalizace podmf-
nek letu při současném fotografování dvěma komoramI.)
Przegl. geodez., 42, 1970, Č. 6, s. 261-:263, 1 obr., 1 tab.
Pokus o určení závislosti dvou měřických komor v přfč-
něín . překrytu snímki'l. Nutnost splnění 2 podmínek při
fotografován! dvěma komoramI: 1. podm!nky výšky letu,
2. podm!nky základen. Návrh' jednotllvýchetap volby
optimálních podmínek přI fotografování dvěma komo-
rami. Tš!Sk
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528.716.2.021.6:621.375.826= 20 VÚGTK 34075
MC QUISTAN, G. W.
An airborne laser profile recorder. [Letecký laserový
profilograf. )
Ve: REF-EDM Conference, Sydney, 1968, s. 250-257,
lit. 9.
Popis použití leteckého profilografu při zho,tovování map
a upozornění na výhody vyplývající z využití optických
vlnových délek. Princip úplného profilovacího systému
s použitím modulovaného laserového svazku zároveň
s mzborem různých parametrů, které působí na jeho
funkční činnost. Možnosti použití těchto přístrojů při
mapování. vI

528.721.122:629.783= 20 VÚGTK 9988
MIKHAIL, E. M.
Relative control for extraterrestrial work. [Relativní
geodetické podklady pro mapování v kosmickém pro-
storu.)
Photo'gram. Engng, 36, 1970, č. 4, s. 381-389, 2 obr.,
lit. 6.
Logickou technikou pro mapo,vání v kosmickém prosto-
ru je pravděpodobně analytická fotogrammetrie. Ostat-
ní techniky také využívají leteckých snímků pořízených
z raket, umělých d'ružic nebo z povrchu kosmických
těles [pomocí lidských bytostí vyslaných na tato tělesa
anebo pomocí zařízení, která měkce přistála na těchto
tělesech). Všechny tyto případy se vyznačují nedostat-
kem geodetických podkladů. Informace o relativních
podkladech lze získat redukcí snímků pořízených z bodů
na povrchu nebo v blízkosti povrchu kosmického těle-
sa. Tyto informace k řešení fotogrammetrického pro-
blému se získají derivací příslušných rovnic. Uvažují se
postupné a simultánní systémy analytické triangulace
se zřetelem na relativní podklady pro mapo,vánL vI

528.721.28 = 82 VÚGTK 17951
ŠTYKOV,D. Ja.
Analiz stereoskopičeskogo vosprijatija stereomodeli,
vosstanovlennoj iz gelogrammy. [Rozbor stereoskopic-
kého vnímání stereoskopického modelu, získaného z ho-
logrammu.) ,
Izv. VUZ, Geod. i Ae,rofotos'jemka, 1969, Č. 2, s. 75-80,
7 obr., lit.· 4.
Dvojí podstata světla do,voluje vysvětlit dva principiál-
ně různé druhy fotogrammetrického mapování: fotogra-
fii a holografii. Vysvětlení procesu rovinné fotografie
je založeno na optickogeometrické podstatě světla; pod-
stata objemové holografie - na vlnovém principu svět-
la. V článku je rozebíráno stereoskopické vnímání ste-
reoskopického modelu v holografii a srovnává se s ste-
reoskopickým vnímáním stereoskopického modelu na
dvojici překrytových snímků. vI

528.722.31.067.4 = 50 VÚGTK 17999
DIRARDI, G.
Ortoproiettore a caméra singola. (Ortoprojektor s jed-
nou komorou.)
Bol!. Soc. ita!. Fotogram. e Topogr., 1970, Č. 1, s. 5-10,
7 obr.
Základní principy existujících ortoprojektorů, které se
rozdělují na optické a elektronické. Návrh nCJiVékon-
cepce ortoprojektoru, která by zaručovala rychlé a eko-
nomické uspokojování náročných požadavkfi kladených
na soudobou kartografii. Popis jednotlivých dílčích pra-
cí pmváděných na koncipovaném přístroji. Tš/Sk

528.722.6:338.23 = 82 VÚGTK 17 951
MAI:KOV,A. P.
K VOpros\l o sozdanii skanirujullčej sistemy dlja oelej
avtomatizlU:U stereoizmerenij. (K otázce vyhotovení
systému, k rozkllidu zobrazení pro účely automatizac~
stereoskopických měřenf.)
lzv. VUZ, Geod. i Aerofotos'jemka, 1969, č. 2, s.136-138,
11t. 8.

Ekonomická efektivnost automatických fotogrammetric-
kých soustav - čím je ul'čována. Jak ·se tento problém
řeší v současné době. Co má dovolovat provádět rozkla-
dová soustava. Velká inerce rozkladových soustav. U1tra-
zvukové refrakční rozkládací soustavy. VK/Sk

528.46:711.163(430.1) = 30 VÚGTK 6266
DIETERICH, H.

Lageunterschiede bei der Umlegung nach dem Fliichen-
masstab. (Rozdíly v hodnotě pozemků při jejich směně
podle plošného rozsahu.)

Z. Verm. - Wes., 96. 1970, č. 7, s: 300-304.
Pojednává se o rozdílech v hodnotě pozemků před a po
pozemkových úpravách, uskutečňovaných ve smyslu
Stavebního zákona NSR, a to v případě, že vlastnictví
pozemkfi nezfistává ani beze změny ani není rovnocen-
né vzhledem ke stavu před pozemkovými úpravami. Pa-
nuje všeobecný názor, že tyto rozdíly mohou být kom-
penzovány pouze použitím hodnot určených podle roz-
měrfi pozemkfi, které jsou předmětem směny. Poukazuje
se na skutečnost, že toto lze rovně~ praktikovat při
směně pozemků ve smyslu Stavebního zákona NSR. vi

528.483.088.3 VÚGTK 33 054

HERDA, M. V?ZK-Z-340
Přesnost vytYČtJvlíní stavebních objekt li, část 2.
Praha, VÚGTK 1970, 19 s., 4 obr., 5 pří!.

i{ešení dalších teoretických problémfi, zejména no,vý
způsob výpočtu spáry u montovaných objektfi a dále
potom základní postup a stanovení jmenovitých hodnot
vytyčovacích tolerancí objektů s prostorovou skladbou.
Druhý návrh CSN - Vytyčovací úchylky ve stavebnictví
- základní ustanovení. Druhý návrh CSN - Vytyč ovací
úchylky ve stavebnictví - stavební objekty s prostoro-
vou skladbou. • vi

528.7 = 945.11 VÚGTK9133
MIKE, ZS.
A léglfelmérés legújabb m6dszerei. (Nejnovější metody
letecké fotogrammetrie.)
Geod. és Kartogr., 21, 1969, Č. 6, s. 440-444, 3 obr.,
lit. 11.

Přehled nejnovějších metod letecké fotogrammetrie za-
ložených na aplikaci moderních technik z jiných oborfi.
Jedná se o využití raket a umělých družic k pořizování
leteckých snímků, dále o pořizování spektrozonálních
a infračervených snímkfi, o využití radarového obrazu
a o pořizování snímků dálkovým snímačem, tzv. "remo-
te sensing" (RS). Tš/Sk

528.711.1:629.783:621.397= 20 VÚGTK 9988
WONG, K. W.
Fidelity Dr space TV. (Přesnost televizních systémfi po-
užitých při mapování v kosmickém prostoru.)
Photogram. Engng, 38, 1970,č. 5, s. 491-497, 6 obr.,
7 tab.
U družicových televizních systémfi ESSA-7, Surveyor-7
a Mariner-4 byla geometrická distorse velmi systematic-
ká. Ačkoli se celková geometrická distorse u těchto
systémť'i pohybovala mezi 5-10 řádkami televizního
obrazu, činlly nahodilé složky méně než 0,5 řádky te-
levizního obrazu. Dlstorse byla rovněž velmi konstant-
ní ve velikosti a tvaru mezi posloupnými expozicemi.
Výsledky ukázaly, že většina geometrické distorse vte-
levizních systémech byla zpť'isobena roecUly při zkreslé·
ní měřítka ve vodorovném a svislém směru. Ve všec'h
případech po opravách měřítka v těchto dvou směrech,
byla střední chyba obrazov9ch souřadnic menší než
1,6 řádky televizního obrazu. vI
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528.711.1:771.351 = 20 VÚGTK 9988

LEVINE, H. - ROSIN, S.
The Geocon IV lens. (Objektiv Geocon IV.)
Photogram. Engng, 36, 1970, Č. 4, s. 335-342, 8 obr.,
1 tab.
Geocon IV je velmi přesný objektiv určený a vyráběný
pro letecký fotogrammetrický a geodetický měřický
systém AN/USQ-28. U tohoto objektivu s 6-palcovou
ohniskovou vzdáleností a relativním otvorem f,s je po-
užito 94 o úhlu záběru pro pořizování snímkfi formátu
9 X9 palcfi. Objektiv se skládá ze soustavy 14 čoček.
Prfiměrná radill.lní distorse u 85 o úhlu záběru se pohy-
buje v mezích ± 8 [1-. Tangenciální distorse nesmí pře-
kročit ± fJ. pro úhel záběru rovnající se 94 o. Zlutý nebo
bílý vignetační filtr je vhodný pro osvětlení černobílé
nebo barevné emulse. vI

528.711.1:771:5 = 20 VÚGTK 9988
778.34
SPECHT, M. R.
IR and Pan films. (Infračervené a panchromatlcké
filmy.)

Photogram. Engng, 36, 1970, Č. 4, s. 360-364, 5 obr.,
llt. 4.

Za jasného I mlhavého dne bylo pořízeno někollk zá-·
běrů pomocí leteckých snímků s použitím panchroma-
tlckých a Infračervených citlivých filmfi. Tyto snímky
dokazují, že lepši výsledky, kterých lze ziskat s použl-
Hm Infračervených filmfi, vyplývají jak ze závislost!
Inversní vlnové délky na rozptýleném světle, tak I
z většího kontrastu mezi určitými prvky záběru v in-
fračervené oblast! spek;tra. vI

528.711.1:771.5 = 20 VOGTK 9988
WELLER, R. N.

Photo enhancement by film sandwiches. (Zvýšení kva-
lity snimkfi použitím dvouvrstvého filmu.)
Photogram. Engng, 36, 1970, Č. 5, s. 468-474, 7 obr.
Kvalitu snimkfi lze zvýšit použiHm nenákladného a jed-
noduchého postupu. Vysoce kontrastni negativy a dia-
pozitivy se položi na sebe tak, aby vytvořily dvouvrstvý
film, načež se jedna vrstva proti druhé nepatrně posu-
ne. Potom kontaktnim kopirováním (takto uzpfisobené-
ho dvouvrstvého filmu) na normálni fotografický papir
ziskáme vysoce kvalitní kopli. Tímtozpfisobem lze do-
sáhnout výrazné znázorněni reliéfu a čarových prvkfi.
Jako příklady jsou uvedeny zkvalitněné snimky zem-
ských lávových proudů a měsíčnich moří. vI

528.735.2.063.9:625.7+624.9 VÚGTK 34207
ŠILAR, F. V'2'ZK-Z-368
Shrnutí výsledků tvorby digitálního modelu terénu pro
úi!ely projektovAní dopravních a inlenýrských staveb.
Praha, VÚGTK 1970. 29 s., 4 obr., 4 přU., lit. 9.
Shrnut! výsledků výzkumu tvorby a využiU digitálního
modelu terénu, kterým se v obdobi 1967-1970 zabýval
tým řešite,lfi ve VÚGTK. Základni principy vypracované
koncepce tvorby DTM, zaměřené na zdroje Informaci
a terénu, na klasifikaci terénnich ploch, na výběr mě-
řených bodfi terénni plochy a na systém záznamu čisel-
ných údajfi. Popis geodetické metody tvorby DTM a od-
voláni na dalši zprávy při použiti fotogrammetrlckých
a kar-tometrlckých metod. Odvozeni matematické for-
mulace aproximace terénni plochy polynomem druhého
stupně, která se stala základem systému tzv. Cs.-modelu
a je podkladem pro programové procedury k využiU
DTM pro Interpolaci výšek bodll. terénní plochy mimO
uzly. Doporučeni pro organizaci prací při tvorbě li vy,
užiti DTM v projekčni činnost! l1niových staveb li eko-
nomické zhodnocení předpokládaného přtnosu vypra-
cované technologie. vI

528.735.2:681.322:528.721.15 = 82 VÚGTK 15937
CHMELEVSKIJ, A. 1.
Opyt primeněnija planovoj analitiiíeskoj fototrianguljacii
pri s'jemke v masštabe 1: 2000. (Zkušenosti z použití
polohopisné letecké číselné triangulace při mapování
v měřítku 1: 2000.)
Geod. I Kartogr. (Moskva), 1970, Č. 1, s. 62-66, 1 obr.,
4 tab.
Za účelem širokého rozvoje meliorací byla rozpracová-
na technologie stereoskopického mapování v měřítku
1 : 2000. Vyzkoušeni této technologie na ploše 16 km2•
Podmínky, které tvoří základ technologie. Ekonomické
hodnocení technologie. výpočty na elektronickém čísli-
covém počítači "Razdan-2", prováděhé podle programu,
určeného pro síť prostorové fototriangulace. Klasifika-
ce leteckých snímkfi. Projekt fotogrammetrického zhuště-
ní. Proměřování snímků se provádělo na stereokompa-
rátoru 1818 firmy' Cal'! Zei3s Jena. Určení chyb měření
Výsledky ekonomických propočtfi technologie. Doporu-
čení technologie. Závěry. VK/Sk

528.74:523.3:629.783 = 20 VÚGTK 9988
SHULL, CH. W. - SCHENK, L. A.
Mapping the Surveyor III Crater. (Mapování měsíčního
kráteru v oblasti přistání družice Surveyor III.)
Photogram. Engng, 36, 1970, č. 6, s. 547-554, 6 obr.,
2 tab., lit. 5. .
Konvergentních snimků s vysokou rozJlšovací schop-
ností pořízených dvěma měsičníml družicemi bylo po.-
užito k vyhotovení orientované fotomozaiky v měř.
1: 2000 a mapy v měř. 1: 5000 se sUnovaným terénem.
Sítě pevných bodfi, sestrojené na základě dřívějších
snímkfi, se středni rozlišovací schopností pořízených mě-
síční družici, bylo použito k orientaci dvou snimků
s vysokou rozlišovací schopností. Pomocí blokové aero·
triangulace mapované oblasti bylo získáno větší množ-
ství vlícovacích bodů. Tyto vlícovací body sloužlly k vy-
hodnoceni na analytickém vyhodnocovači AS-ll A, po-
moci kterého byla vyhotovena předlo.ha mapy v měřit-
ku 1: 2000. PoužiUm snímkfi s vysokou rozlišovaci
schopností mfiže být dosaženo větší relativní přesností
než použitím snímkfi se středni rozlišovací schopnost!.

vI

528.74:528.48 = 82 VOGTK 17951
528.711..1(21)
KIBAI:NIKOV, V. 1. - NEVINČANYJ, v. N.
Opredelenije progibov proletnych sooruženij fototeodo-
Jitnoj sjemkoj. (Určeni průhybu stavebních poH pozem-
ním fotogrammetrickým mapováním.)
Izv. VUZ, Geod. i Aerofotos'jemka, 1969, Č. 3, s. 151-154,
1 obr., 1 tab., lit. 2.
Určení průhybu souřadnicovou metodou. Rovnice pro
výpočet prfihybu. Měření stereoskopických dvojic. Me-
toda pseudoparalax. Přesnost měření paralax. Popsané
metody byly vyzkoušeny na dvou menších mostech o dél-
ce 62 m a šířce 3 m. Postup provádění zkoušek. Přípra-
va fototeodolitu k práci. Odlišnost popsaných zpfiso.bů
od metod geodetických a mechanických. VK/Sk

528.77 =82
ŠOJVANOV, V. Z.
O soverlienstvovanii metodiki i ulučšenii kačestva ka-
meral'nogo deliifrirovanija. (O zlepšeni metodiky a kva-
lity laboratorní klasifikace leteckých snímků.)
Geod. i Kartogr. (Moskva), 14, 1969, Č. 12, s. 44-47.
Navrhuje se. změnit existující metodiku topografické
klasifikace při mapování neobydlených a málo obydle-
ných míst v měřitku 1:25 000 rozdělenim prací mezi to-
pografa a vyhodhOCQVat.ele. M.etodika klasifikace letec-
kých snímkll. a požadavky kPQdkladfim pro klasifikaci
dodaných k laboratornímu zpracováni. Laboratorni kla-
sifikace při vyhodnocování terénu a sestavováni origi-
nálu mapy. VK/Sk
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528.77:517.1 = 82 VÚGTK 15881
SMIRNOV, L. Je. - CIMŠIDOVA, A. G.
Elementy matematil!eskoj logiki v priloženii k processu
dellifrovanija aerosnimkov. [Prvky matematické logi-
ky použité v procesu klasifikace leteckých snrmkil..J
Vest. leningrad. Univ., sel'. Geo!. i Geogr., 25, 1970, Č. 6,
s. 126-139, 2 abr., 1 tab., lit. 17.
Klasifikace leteckých snímkil. jako informačně logický
proces. Využití matematické logiky a speciální algebry
pro klasifikaci leteckých snfmkil.. Formální logika. Ma-
tematická logika. Výčet algebraických vyjadřovacích
rovnic. Logicko-pravděpodobnostní a teoreticko-infor-
mačnr rozbor postupu klasifikace. Uvedeno 7 příkladil.,
které apHkují předcházející text. VK/Sk

528.77:528.721 = 82 VÚGTK 17951
MELEŠKO, K. Je.
Ispol'zovanije spektrofotometril!eskich charakteristik ob·
jektov dlja avtomatizacii dellifrirovanija aerosnimkov.
[Využití spektrofotometrických charakteristik předmětl1
pro automatizaci klasifikace leteckých snímkil..J

Izv. VUZ, Geod. i Aerofotos'jemka, 1969, Č. 2, s. 69-72,
3 obr., lit. 1. .

Automatizace, klasifikace leteckých snrmkil. se většinou
provádí na základě rozkladu zobrazení terénu a analý-
zy elektrických signálů získávaných během podrobného
rozkladu. Jak se provádí rozklad zobrazení terénu při
spektrometrickém leteckém snímkování. Spektrální koe-
ficienty jasu. Údaje o spektrálních koeficientech jasu
rostlin a neorganických prvkl1 zemského povrchu. Prin-
cip získání snímkil.. Konstrukce elektronické letecké
komory. VK!Sk

528.77:55 = 20 VÚGTK 6722
NORMAN, J. W.
Linear geological features es an aid to photogeological
research. [Fotointerpretace lineárnrch geologických
útvarl1.J
Photogrammetria, 25, 1970, Č. 5/6, s. 177-187, 2 obr.,
lit. 9.
Za účelem zlepšení techniky fotogeologické interpretace,
se navrhuje studium relativního výkonu různých sníma-
cích prostředkl1, vlivu rl1zných faktorl1 na použití sní-
mačl1 a studium vývoje interpretačních kritérií pro růz-
né přístroje a prostředí. Dále je třeba registrovat cha-
rakteristiky lineárních geologiCikých útvarl1 vyskytují-
crch se na leteckých snímcích, důležité polní údaje a
přrpady, kdy se tyto útvary na snímcích nevyskytují.
Jakmile jsou detally každého útvaru zaznamenány na
děrných štítcích, mohou být tyto údaje zpracovány na
samočinném počHači, čímž se získají informace o pří-
slušných problémech v rfizných územních oblastech.
Tím je možno přejít na automatický systém prl1zkumu,

Tš/Sk

528.77:625.7[68J = 20 VÚaTK 6722
CAIGER, J. H.
Aerial photographic interpretation of road construction
materials in southern Africa with special reference to
Us potential to influence route location in undeveloped
territories. [Fotointerpretace s1lničnrch stavebnrch ma·
teriáll1 v jižnr Africe se zvláštním zřetelem na jejr po-
užití při trasování cest v nevyvinutých oblastech. J
Photogrammetria, 25, 1970, Č. 5/6, s. 151-176, 15 obr.,
2 tab., lit. 17.
Stručný přehled použití interpretace leteckých snrmkfi
při prfizkumech stavebních materiálil. pro projekty ven·
kovských cest v rl1zných oblastech jižní Afriky. Techni-
ka rychlého a spolehlivého prl1zkumu sllnH!ního sta·
vebního lDateriálu v rozsáhlých oblastech, při nrž vý-
Znamnou úlohu má fotogrammetrie. POpiS prací spoje-
ných s uskutečňováním dvou charakteristických silnič-
ních projektl1 v severozápadnr Africe, přičemž zvláštní
pozornost je věnována fotointerpret~ci. Tš/Sk

528.927:774/777 = 397 VÚGTK9286
JUNESTEDT, H.
Kartreprografisk Iinjebreddiindring. (Změna síly čáry
v mapové reprodukcLJ
Svensk Lantmllteri-Ts., 1969, Č. 6, s. 472-484, 9 obr"
6 tab.
Popis způsobu změny síly čáry při mapové reprodukci
pomocí fotografického systému, který se skládá z ná-
stavce na objektiv komory a sady excentrických desek.
Změnou síly čáry tímto systémem nedojde k zvětšení
nebo zmenšení měřHka při reprodukci map. StNá

528.927:912[084.3-14J : 347.235.11 VÚGTK 34016
PODHORSKÝ,I. aj. VÝZK-Z-365
Výzkum optimálních technologií převodu map velkých
měřítek do systému ITSK.
Praha, VÚGTK 1970, 15 s., 3 tab., 26 pří!., lit. 9.
Vypracovánr technologie a podkladů pro projekt pře-
vodu map velkých měřítek do systému JTSK. Požadova-
ným výsledkem převodu je kartografický originál nebo
tiskový podklad mapy v systému JTSK, schopný jednak
doplňování změnami, jednak dalšího reprodukováni.
Navržený technologický postup byl zkušebně prověřen
na lokalitě Petrovlce. Charakteristika výsledkil., dosa-
žených při převodu porovnáním s vypočtenými hod-
. notami. SchNá

528.932.063.9:681.3.06 VÚGTK34 209
ŠŤASTNÝ, V. VÝZK-Z-370
Programový systém pro tvorbu a využití digitálního mo-
delu terénu.
Praha, VÚGTK1970. 28 s., 21 obr., 1 tab., 15 pří!.
Popis programového systému, který tvoří tyto progra-
my: 1. DTM I-program tvorby digitálního modelu teré-
nu, 2. DTM 2-procedura interpolace výšky samostatného
bodu, 3. DTM 3-procedura interpolace výšek bodů v příč-
ném prof1lu. Programy jsou vypracovány pro počftač
Minsk 22. vI
528.94:912[084.3-12J:061.3[45J = 50 VÚGTK17999
CARTA
La carta teénica della Sicilia a scala 1: 10 000. Carte
tematiche - idee e proposte. (Technická mapa Sicílie
v měřítku 1: 10000. Tematické mapy - myšlenky a
návrhY·J
Bol!. Soc. ita!. Fotogram. e Topogr., 1970, Č. 2, s. 17-51.
Soubor referátů, přednesených na poradě, uspořádané
14. 3. 1970 pobočkou Italské fotogrammetrické společ-
nosti v Palermu. Na poradě se projednávaly problémy
spojené s techn'ologií tvorby technické mapy Sicílie a
tematických map, přičemž se uvažovala otázka vhod-
ného použití letecké fotogrammetrle pro mapován!, ja-
kož i možnosti využití těchto map v různých odvětvích
národního hospodářství a při projektování inženýrských
staveb. Tš/Sk

912[084.3-16J[100J :528.235=945.11 VÚGTK 9133
GlNZBURG,G. A.
Az 1:2 500000 máretarányú nemzetk6z1 vUágtérkép ma-
tematikai elemei. [Matema·tic'ké prvky Mezinárodní mapy
světa v měřítku 1:2 500 OOO.J
Geod. és Kartogr., 1969, zvl.č. 3, s. 20-30, 11 obr.,
4 ta'b., 'lit. 17.
Ro'zbor matematických prvkl1 vše'ohecně zeměpisné ma-
py svlHa v 'měřítku 1:2500000, kterou spa'lečně vyhoto-
vujígeodeUcké služby socialistických zemÍ; Při stanovení
požadavkl1 na prvky jejího obsahu je nutno mít na zře-
teli, fe této mapy má být ,použito jako základního pod-
kladu pro další tvorbů rťlzných tematických map světa
téhož i mnohem menších měřítek. vI



PŘEHLED
ZEMĚMĚŘICKé
LITERATURY

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze

528 GEOD~ZIE, FOTOGRAMMETRIE A KARTOGRAFIE
VSEOBECNĚ

528 = 20 VÚGTK34318

BRINKER. R. C.
Elementary surveying. (Nižší geodézie. J 5. vyd. Scran-
ton - Pennsylvania, Jnt. Textbook Co. 1969.
18, 620 s., čet. obr., 14 tab., lit. 17.
Definice, význam a dějiny zeměměřictví. Zeměměřické
školství a zeměměřická profese. Teorie měření a chyb.
Polní záznam měřických údajů. Nivelace. Měření délek,
úhlů. směrů, směrníků a azimutů. Busola. Pasážník.
Polygonizace. Polygonové výpočty. Podrobné měření.
Dálkoměr. Topografické měření. Mapování. Měřický stůl.
Adjustace přístrojů. Určení meridiánu. Fotogrammetrie.
Měření pozemků a pozemkových hranic. Inženýrská geo-
dézie. Vytyčování kruhových oblouků a přechodnic. vý-
počet kubatur. Tš/Vá

528 = 590 VÚGTK34422

BOTEZ, M.
Geodezie. Vol. I. (Geodézie. SV. LJ
Bucurellti. Editura didact. Ili pedagog. 1969.
362 s., 104 obr., 52 tab., lit. 45.
Rešení úloh elipsoidu, referenční elipsoid, křivky, nor-
mální řezy a geodetické čáry na rotačním elipsoidu,
redukce měření na referenční elipsoid, geodetický troj-
úhelník' hlavní geodetické úlohy. Geometrická nivalace,
výškové systémy, projektováni nivelačních sítí, stabili-
zace bodů, nivelačni přlstroje a latě, zaměřování a vy-
rovnáni nivelačních sítí. Metody a přístroje pro elek-
tronické měření vzdáleností, vyrovnání trilateračnich
síti. Tš/Vá

528(439.1](091J = 945.11 VÚGTK 9133

JOÓ, L
A magyar geodéziai munkálatok, a geodéziai kutatás
és fejlesztés 25 éve. (25 let maďarských geodetických
prací, geodetického výzkumu a technického rozvoje. J
Geod. és Kartogr., 22, 1970, Č. 3, s. 167-173, 15 obr.
Přehled rozvoje maďarské geodetické služby za období
poslednich 25 let. vývoj organizační struktury státní
geodetické služby. Budováni základních geodetických
sítí. Práce spojené s tvorbou základní mapy. Geodetický
výzkum a technický rozvoj. Úspěchy dosažené na úseku
konstrukce geodetických přístrojů. Vydávání odborné
geodetické literatury. Rozvíjení mezinárodní spolupráce.

Tš/Vá

528: 34 = 954.11 VÚGTK9133
HORVÁTH,K.
Az igazságiigyi fiHdmérési szakértiii munka szempontjai.
(Aspekty práce zeměměřických soud nich znalců.J
Geod. és Kartogr., 22, 1970, Č. 5, s. 349-353, lit. 18.
Výsledkem činnosti zeměměřických soudnich znalci\ je
expertiza, která je v prfiběhu procesu považována za
důležitý prfikazni prostředek. Přesnost dosažitelná při
práci znalce je dána přesností evidenčních map a údajfi
plošného obsahu, které jsou podkladem pro činnost

znalce. Přesnost vytyč ovacích údajfi odvozených z mapy
je dána střední chybou v mapovém znázornění a v pře-
vzeti údajů z mapy. Přesnost je možno zvýšit použitím
hodnot plošného obsahu při určováni vytyčovacích úda-
ji\, které jsou jedinými čiselnými údaji vyskytujícími se
u starých map vyhotovených grafickým způsobem (sto-
lovou metodouJ. Tš/Vá

528.01/.08 MĚItICK~ ME'rODY. vfpOCT%:'. PItESNOST

528.024.1-187.4: 551.244(437J••1960/1969" VÚGTK34436
VYSKOČIL,P. VÝ2K-Z-384
Výsledky opakovaných nivelaci v letech 1980-1969.
Praha, VÚGTK 1970. 32 s., 3 tab., 4 přn., lit. 27.
Shrnutí podstatných výsledkfi výzkumu svislých pohybi\
zemské kilry v ČSSR za uplynulé období. Je charakteri-
zován současný stav výzkumu a jeho základní směry
v následujíc1m plánovac1m období. Předkládají se dvě,
dosud nepublikované mapy svislých pohybfi zemské kůry
na území ČSSR, pro epochy 1929-1949 a 1948-1965. vi

528.024.1-187.4 : 551.244 : 622.1(437J VÚGTK 34392

VYSKOČIL,P. VÝZK-Z-379
Výzkum svislých pohybů zemské kůry v těžebních ob-
lastech CSSR. Zhodnocení Výsledků řellení do r. 1970.
Praha, VÚG'TKf970. 24 s., 4 obr., 3 přn., lit. 15.
Shrnutí poznatků, získaných při studiu svislých pohybfi
zemské kůry v hornoslezské pánvI a v pánvich v severo-
západni části Čech. Návrh }la zlepšeni a prohloubení
studia svislých pohybů v následující etapě řešeni. Vy-
tyčeni prespektivního, konečného cíle i"ešení. vi

528.1/.3 = 40 VÚGTK 33 849
LEVALWIS, J. J.
Géodésie générale. Tome II. Géodésie classique bidimen-
sionelle. (Všeobecná geodézie. Díl II. Klasická dvou!'oz-
měrná geodézie. J
Paris, Eyrolles 1970. 408 S., čet. obr., tab. a lit.
Geometrie rotačního elipsoidu, geometl'ick~ vymezeni,
křivost rovinné spojité křivky, zobrazení křivky, geo-
detické trojúhelniky, geodetické čáry, výpočty na elip-
soidu. Zobrazeni elipsoidu na kouli a do roviny, infinite-
simálni vlastnosti zobrazeni, zákfádnrúvahy, konformní
zobrazeni elipsoidu do roviny, klasické zobrazeni, užití
zobrazení v navigaci, aplikace. Klasické metody vyrov-
nání triangulace, podmínky v síti, aplikace metody nej-
menšich čtverců, vyrovnáni velkých sítí, exaktni metody,
metoda blokfi, Boltzovy metody. Ra

VÚGTK 34393
VÝZK-Z-374

vyrovnání rozsAh-

528.14: 528.33(100J
GIMBÁLNfK,M.
Studie o současném světovém stavu
lých astronomicko-geodetických sítí.
Praha, V'ÚGTK1970. 39 s., 1 obr., 3 přU., lit. 33.
Úvod, formulace úlohy a vymezení cHe. vývoj metod a
základni možnosti zpracováni rozsáhlých sítí, rozbor
současného stavu a výsledky pro nejbližší budoucnost.
Metody klasické triangulace, standardizace, západoev-
ropská a sovětská síť. Spojeni terestrických sítí se sí-
těmi družicovými a metody třírozměrné geodézie. Raše-
ni velkých systémfi normálnich rovnic. vi

528.223 : 629.783 V'ÚGTK34443
BURŠA,M. VÝZK-Z-382
Odvození Stokesových dynamických koeficientů zemské-
ho tělesa z poruch drah družic s využitím ortogonaIity
kulových funkcí.
Praha, VÚGTK 1970. 33 s., 4 obr., 1 pří!., lit. 18.



PFehled zemi?měFtckd literatury
ro15ntk 24, Nslo 3

Pokus využít vlastnosti ortogonality sférických funkcí
k odvození harmonických koeficienti'! geopotenciálu
z variací elementi'! drah. Jako příklad odvozeny výrazy
pro koeficienty při sférických funkcích zonálních v pří-
padě variací rektascense výstupného uzlu. vI

528.489.021.4-187.4: 621+69 VÚGTK 34418
HERDA, M. V2"ZK-Z-395
Vjízkum možnost! zvýšení přesnosti m~ření délek pásmy
v technickjích aplikacích (strojírenství a stavebnictvf.)
Praha, VÚGTK 1970. 22 s., 4 příI., lit. 11.
Rozbor současného zcela nevyhovujícího stavu na úse-
ku přesných měření délek pásmy ve strojírenství a sta-
vebnictví v ČSSR a návrh na zlepšení tohoto stavu vý-
robou přesného ocelového a invarového pásma s pře-
stavnými měřítky podle patentu· autora zprávy. Rozbor
přesnosti dělení 6 typů ocelových pásem, prototypu oce-
lového pásma· s přestavnými měřítky a pásem z umělé
hmoty japonské výroby. vI

528.489.024.1-187.3 : 696.13 = 82 VÚGTK 17951
528.526.6
TOROČKOV,V. Ju.
. Avtomatičeskaja nivelirovka trnboprovodov. (Automa-
tická nivelace potrubí.)
Izv. VUZ, Geod. i Aerofotos'jemka, 1969, č. 4, s. 136-138,
1 obr., lit. 3.
Využití gyroskopických postroji'! v praxi. Druhy gyro-
skopických přístroji'!. Rozbor schemat zařízení, provádě-
jícího automatické nivelování potrubí podlf! jednotlivých
uzlťi. K čemu všemu je takovéto zařízení určeno. Vzor-
ce pro výpočet převýšení. Otázky spojené s uložením
potrubí pod zemí. VK

VÚGTK34417
VÝZK-Z-390

komparace pá-

528.511.089.6

ADÁMEK, J.
Experimentální oVěření metodiky přesné
sem.
Praha, VÚGTK 1970. 20 s., 7 obr., 9 tab., 2 příI.
V r. 1969 byla vypracována pťivodní, teoreticky a expe-
rimentálně podložená metodika komparace ocelových
(invarových) pásem v podložené i vodorovně zavěšené
poloze (s určitými body podepření), umožňující poměr-
ně velkou reálnou přesnost. Řešení bylo provedeno s ná-
vazností na existující jednomikroskopový komparátor
VÚGTK. Návrh metodiky zároveň s ideovým návrhem
na zhotovení potřebného zařízení je dokumentován ve
VZ č. 334/69. V r. 1970 po vyhotovení potřebného zaří-
zení a po instalaci laboratorní desetimetrové základny
bylo provedeno experimentální prověření navržené me-
todiky, při němž bylo dosaženo lepších výsledkťi, než
se očekávalo. Podle této metodiky (ve zjednodušené
úpravě) se mohou komparovat i běžně používaná pás-
ma s leptanými ryskami. vI

528.59-503.55.063.9 (437J VOGTK 34445
VÁCHAL, M. VÝZK-Z-408
Studie o automatizaci geodetických, fotogrammetrickjích
a kartografických prací (zobrazovací a výpočetní práce.)
Praha, VOGTK 1970. 68 s., čet. pří!. (35 s.)
Obecné aspekty automatizace výpočetních azobrazova-
cích pracÍ. Sběr informací, jejich přenos a zpracování.
Stav prací u nás q v zaqraničí." Výpočetní středisko re-
sortu, jeho úkoly a vybavení. Automatický ko,Qrdináto-
g,raf .pro TBM. Přehled samočinných počítačťi, v ČSSR;
výpočetních programťi zpracovaných v resortu. ČOGK. vI

528.241(437) VOGTK 34 378
BURŠA,M. VÝZK-Z-376
Přesnost rozdfIú astronomicko-geodeth:kých a gravi-
metrických tížnicových odchylek na území Ceskoslo-
venska.
Praha, VÚGTK 1970. 79 s., 30 obr., 7 tab., 2 příl., lit. 9.
Ve 29 zyolených'interpretačních oblastech území Česko-
slovenska prťiměrné velikosti 9500 km2 byly vypočteny
rozďíly astronomicko-geodetických a gravimetrických
tížnicových odchylek, tvořícich základ pro astronomicko-
gravimetrickounivelaci. Při zavedení Pellinenových ko-
rekcí z kondenzace lze přesnost těchto rozdílů charakte-
rizovat střední chybou v průměru asi ± 0,3". Rozdíly
byly zobrazeny graficky a vyjádřeny analyticky interpo-
lačními funkcemi a mohou již sloužit na daném území
jako pevný základ jak pro co nejpřesnější interpolaci
astronomicko-geodetických případně gravimetrických
tížnicových odchylek, tak pro co nejpřesnější určování
převýšení kvazigeoidu. vI

528.27 : 525.622.087 VOGTK33 550
ŠIMON, Z. VÝZK-Z-375
Výzkum vlastností a určení konstant dvou aparatur pro
registraci slapových variací tíhového zrychleni. II. část.
Praha, VOGTK 1970. 23 s., 9 obr., 2 pří!., lit. 1.
Výzkumná zpráva navazuje na výzI<. zprávu z r. 1969.
Popis odstranění poruch registračního zařízení nové
slapové aparatury a zkoušky přístrojťi uskutečněné v r.
1970. Podobně jako u staré slapové aparatury byl zkou-
mán vliv vnější teploty, kolísání zdrojťi napětí, linearita
a útlum registračního zařízení. Na základě Výsledků
zkoušek byly stanoveny podmínky pro činnost pi'ístrojťi
a postupy při jejich obsluze a zpracování výsledků. vI

528.281 + 529.7 (437.1/.3) VÚGTK 34 440

KRATOCHVÍL,P.-RAMBOUSEK,J.-VONDRAK,J. VÝZK-Z·402
Výsledky n1ěření času a šířky na GO Pecný 1965-1970.
Praha, VÚGTK 1970. 42 s., 3 pří!.
Souhrn výsledků řešení úkolu v létech 1965-1970,
vnitřní a vnějŠí přesnost určování korekcí času pasáž-
níkem Zeiss 100/1000, závěrečné zhodnocení přesnosti
cirkumzenitálu 51/690 a dosavadní výsledky prací na
cirkumzenitálu 100/1000. Rozbor hlavních výsledků dva-
náctileté řady variace šířky zenitteleskopu, korelace
mezi lokálně odvozeným členem Chandlerovým a nepo-
lárním z-členem podle Guinota. Perspektivy radiolokač-
ních metod. vI

528.3 = 30 VÚGTK34326
KOBAN, J.
Landesvermessung. (Nižší gp.odézie.)
Dresden, Ingenieurschule f. Geod1isie u. Kartographie
1968. 215 s., 43 obr., 7 tab.
Státní trigonometrické sítě a jejich budování. Měřické
práce na sítích I.-III. i'ádu. Stabilizace bodů a stavba
měřických signáli'!. Měření základen. Astronomická
orientace. Měření úhlů a směrů v sítích. Určování cen-
tračních prvků. Ostatní měření na stanovisku. PřipOjo-
vací měření na starší triangulace. Určování výšek. Údrž-
ba sítí. Zásady výpočtu a budování sítí. Trigonometrická
měření sítí. Přístroje a pomůcky pro pozorovací práce.
Měření směri'!. Sch/Vá

528.341 : 629.783 : 522.1(4~7)
KARSÍ(Ý, G.
Projekt činnosti národní družicové stanice
perimentální sm.
Praha, VOGTK 1970. 28 s., 3 pl'!!., litY17.
Návrh koncepc~ činnosti NDS. Rozpor. éXtstujíCích ey"
ropských družicových programů, měl'entch vel1Cin, tech-
nických možností NDS. Z· toho vych4zt návrh na zliPOj

.~ .--: - . .

VÚGTK 34250
VÝZK·Z-371

Skalka v ex-



jení NDS do vhodných pozorovacích programů geodetIc-
kého zaměření. Diskutuje se širší pozorovací, přístro-
jová a teoretická problematika pro činnost NDS, orga-
nizační podmínky pro její činnost. Konstatuje se, že
NDS může již efektivně systematická pozorování konat
a navrhuje se její zapoiení především do programů.
ISAGEX, Arktida-Antarktida a Geos-B. vI

528.4 : 528.936(084.3-11)

SOUČEK, Z.
Realizace nových zásad
velkých měřítek.
Praha, VÚGTK 1970. 26 s., čet. přU. (18 s.)
Postup realizace nových zásad zaměřování změn, které
byly navrženy ve VZ Č. 293. Popis doplnění a úprava
základního programu pro výpočet záznamů podrobného
měření a převod programu do strojového kódu počítače
ODRA. Aplikace nových ;l,ísad na střediscích geodézie
a ekonomické zhodnocení automatizace výpočetuích a
zobrazovacích praq. Návrh pracovního postupu při čí-
selném zpracování dřívějších měření přiložen. vI

VÝZK-Z-386
zaměřování změn pro mapy

528.46 : 711.163 : 912(084.3) r437) VÚGTK 34 317

PICHLÍK, V. VnK-Z-378
Zásady pro rayonizaci území CSSR z hlediska mapování
a grafické přehledy o návrzích rayonizace v CSSR.
Praha, VÚGTK 1970. 22 S., 7 tab. lit. 13.
K volbě mapovací metody a optimálního měřítka obno-
vovaných map velkých měřítek. Faktory ovlivňující vol-
bu měřítka technicko-hospodářských map v ČSSR.K rayo-
nizaci území ČSSR z hlediska mapování. 'Úvahy o tech-
nické koncepci a dlouhodobých programech obnovy
map velkých měřítek. Koncentrace obyvatelstva - fak-
tor obnovy map velkých měřítek. vI

HOLÉCZY, GY.
Változó szelvényii építmények geometriájának ellenor-
záse építés kozben. (Kontrola geometrie měnícího se
profilu stavebních objektů během jejich stavby.)
Geod. és Kartogr., 22, 1970, Č. 4, s. 272-282, 9 obr.,
1 tab., lit. 7.
Nové aspekty a stoupající požadavky na vyvíjející se
stavební technologie vyžadují zároveň změny v měi'ic-
kých postupech. Popis geodetické metody použité při
stavební kontrole 116 m vysoké elektrárenské chladicí
věže systému Holger-Forgó s hyperbolickým pláštěm,
přičemž bylo použito Svenson-Thomaova patentu. Kromě
měření a výpočtu je uvedeno též grafické zpracování
výsledku. Tš/Vá

528.7 = 30 VÚGTK 5411
FINSTERWALDER, R.-HOFMANN, W.
Photogrammetrie. (Fotogrammetrie.)
Berlín, de Gruyter 1968. 455 s., 62 obr.
Fotogrammetrické podklady. Pozemní fotogrammetrie.
Letecká fotogrammetrie. Význam leteckého snímku. Le-
tecká interpretace. Význam praktického použití foto-
grammetrie. Sch/Vá

528.7 : 338.23 VÚGTK 34445

SKLÁDAL,L. VÝZK-Z-408
Studie ,o alltomatizacigeodetických, fotogrammetrh::kých
a kartografických praeí (l!ásti, flltogrammetrická).
Pr9ha, V;OGTK1970. ,61 s.,. 6 tab., lit.' 32.
Na podkladě rozboru současného stavu vybavenosti foto-
grammetrie v resortu ČÚGK navržena opatření pro roz-
vqj automatizace ve fotogrammetrii. Ve dvou alternati-

vách zpracován návrh dovozu přístrojové techniky.
Další rozvoj automatizace v ortofotoskopii, vyhodnocení
výškopisu a interpretaci snímků. vI

528.72 : 516.6 = 82 VÚGTK 17951
BUZINOV, B. I.
Preobrazovanije fotogrammetril!eskich koordinat na
proizvofno orientirovannuju ploskosť pri nazemnoj ste-
reofotos'jemke. [Transformace fotogrammetrických sou-
řadnic na libovolně orientovanou rovinu při pozemním
stereoskopickém snímkování.)
Izv. VUZ, Geod, I Aerofotos'jemka 1969, Č. 4, s. 85-90,
3 obr.,. lit. 2.
Poukazuje se na známé vzorce při transformaci foto-
grammetrických souřadnic na horizontfilní nebo verti-
kální rovinu. Provedena transformace fotogrammetric-
l,ých souřadnic podle normálního případu pozemního
steJ'eoskopického snímkování na libovolně orientovanou
rc.vinu. Chv

52ť.722.31.067.4= 82 VÚGTK 17951

FEDORUK, G. D.
K voprosu avtomati:zacii stereoizmerenij. (K otázkám
automatizace stereoskopických měřenL)
Izv. VTJZ.Geod. i Aerofotos'jemka 1969, Č. 4, s. 81-84,
1 obr.
Popis jednoho z vybudovaných automatických systém li
prc účely vvhotovení fotoplánů metodou diferencova-
ného projektování. Návrhy na automatizaci stereosko-
pických měřE'ní předložené prof. A. S. Skiridovem. Chv

528.735.2 VÚGTK 34 398
MARŠIK, Z. vÝZK-Z-377
Analytická triangulace z nezávislých modelů.
Praha, V:ÚGTK1970. 12 s., 5 obr., 2 příI., !TI. 6.
Početní a9rotriagulace s využitím analogových strojů.
Principy metody a její podrobný popis (určení projekč-
ních center, postupné navazování modelů, transformace
modelových souřadnic, vyrovnání souřadnic a určení
nových bodů). Přehled a symbolika daných a měřených
údajů a celý početní postup s blokdiagramem. vI

SOKOLOV, V. I.
Opyt ispofzovanija nazemnoj stereofotogra'lnmetrii v in-
ženernych rabotach. (Zkouška využití pozemní stereo-
fotogrammetrie pro inženýrské práce.)
Geodet. i Kartogr. (Moskva), 1970, Č. 7, s. 57-58.
JSou popsány výsledky prací rostovského oddělení Teplo-
projektu v oblasti zkoušek využití metody pozemní ste-
reofotogrammetrie. Podle předběžných výpočttJ zvyšuje
užití pozemní stereofotogrammetrie produktivitu práce
při některých polních pracích (deformace staveb, je-
řábové dráhy) až o 30 %. Ra

VÚGTK 34416
VYZK-Z-399

kartografie vyvozen~

528.9(437)
NEUMANN, J.-KOLÁČNÝ,A.
Hlavní sniěry rozvoje resortní
z potře~ 'spolel!nosti.
Praha; VÚGTK 1970. 73 s., 7 pNI., lit. 14.
Souborný popis výsledků průzkumu vztahu 313 čs. "stát-
ních orgánů a socialistických organizací k mapám, pro-
vedeného formou dotazníkové akce během roku 1970 a
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z nich vyvozené závěry, jejichž plnění může přispět
k vytvoření optimálního souladu mezi Zjištěno u potřebou
uvedených uživatelů map a výsledky činnosti resortní
kartografie. Návrh hlavních směrů, ve kterých by měly
resorty CÚGK a SSGK rozvíjet cflevědomou a efektivní
činnost při tvorbě a vydávání map k uspokojení potřeb
vědeckých, výzkumných a vývojových pracovlšt v našem
státě a k uspokojení potřeb naší široké veřejnosti. Jde
o vytýčení směrú, kterými by měl být zaměřen průzkum
potřeb uspokojitelných mapami, ediční činnost v karto-
grafU, racionalizace kartogr. výroby, výchova karto-
grafů a kartogr. výzkum. SchNá

528.9.063.9 = 945.11 VÚGTK 9133
LACKO, L.-ERDOS, G.
Kartogramkészítés elektronikus számft6géppel. (Zhoto-
vování kartogramíl s použitím počítačů.)
Geod. és Kartogr., 22, 1970, č. 5, s. 336-342, 3 obr.,
1 tab.
Snaha o rychlé a levné zhotovování kartogramu použi-
tím počítače "ICT 1905". Jako podklad pro vyhotovení
karto gramu slouží mapa v měřítku 1: 1 500 000. Použití
tiskárny počítače bez automatického zobrazovacího pří-
stroje. Na základě dosažených výsledkti bylo zjištěno,
že tato metoda je vhodná ke zhotovování kartogramů
pro účely geografického průzkumu, pro zpracování sta-
tistických údajů a pro plánování národního hospodář-
ství. Velmi dlnežltou předností metody je, že nahrazuje
kreslení map. TšNá

VÚGTK 34453
VÝZK-Z-414

a programování kart. in-

528.9 : 007 : 681.3.06
PLACHÝ, O.
Studie metodiky zobrazování
forma/!nfho systému.
Praha, VÚGTK 1970. 32 s.

Popis a zhodnocení automatizačních prosti'edkíl, vhod-
ných pro automatizaci zobrazování kartogr. Informací
a programování. vI

528.927 : 678.5 = 82 VÚGTK 15 937
ŠJLOV, A. V.
PrimeDenije polivinilchloridnoj plenki dlja naklejivanija
i pe/!atanija geografi/!eskich kart. (Užití polyvlnilchlorl-
dové f6lie pro nalepování a tisk geografických map.)
Geod. I Kartogr. (Moskva), 1970, č. 7, s. 75-80.
Objasiíují se otázky zajištění geografických map, tiště-
ných na papíře polyvinilchlorldovou f6lií a jejich tiš-
tění přímo na upravenou f6111.Uvádějí se výsledky vy-
šetřování a provozních zlmušek provedených CNlIGAIK
a VNlIPiK ve spolupráci s tiskárnami Č. 2 a 3. Jsou
uvedeny recepty na lepidlo pro f6lil, lepenou na mapy
a na ředidlo ofsetových barev, používaných pro tisk pří-
mo na f6l1!. Ra

528.93(084.3-13) [083.133) VOGTK 34415

HAŠEK, A. VÝZK-Z-396
Soubor topografických map pro služební potřebu - zá-
kladní mapa 1 : 25 000.
Praha, VúGTK 1970. 92 s., 3 obr., čet. sch., 1 mp, 4 pří!.

Návrh směrnice pro tvorbu základní mapy v měřítku
1 : 25000 včetně jjejích příloh, který je dílčím uceleným
výsledkem řešení úkalu. Zdůvodnění některých ustano-
vení směrnice, informace o stavu poloprovozních zkou-
šek a návrh postupu vydávání základní mapy. Seznam
listů základní mapy 1: 10000 s odchylným základním
intervalem vrstevnic. Informace o přípravě směrnice
pro základní mapu 1: 50 000. vI

528.9:338.23= 30 VÚGTK 16459
KíNORR,H.
Eine analytischo Betrachtung ZUl' Automation in der
Kartographie. (Analytická úvaha k automa:tlZ<lol karto-
grafie.)
Nachr. Karten u. Verm.-Wes., 47, 1970, s. 29-46, 7 tab.,
lit. 2.

Pokračování ve vydávání úředních topograficI{ých 'a pře-
hledných map s využitím ban1ky d.a.tpro jejlc'h výrobu.
Proved,ení ,analýzy vzájemně na serbe n<wazujících 'prací.
Otevřená cesta k možnosti rp'zřešení vytýčeného úkolu
v Institutu pro užitou geodézH. Chv

528.9:681.3.01=30 VnGTK 16459
UHRIG, H.
Untersuchungen zum Datenumfang uod Speicherbedarf
sowie ZUl' 'automationsgerechten Gestaltung der Zeichen
flir dio topograpischo Vborsichtska.rte1:200 000. (Setře-
ní dotýkající se rozsahu dat a !po·třeby pamětí, stejně tak
jako vytvoření <tutomati2i8CI vyhovujících zna'ček pro
topografickou ;přehlednou ma'pu 1:200000).
Nachr. Karten u. Verm.-Wes., 47, 1970, s. 61--74, 1 obr.,
:3 'pří1., li t_ 5.
Úvod. Magnetická páska pro hromadné k'artografické
prvky topografic1kých m.ap 1:200 000. Magnetická páska
pro 'hromadné řešení ná'zvů a bodových mapových zna-
čeK, p'i'e'hledné topografické mapy 1:200000. Automatické
zařízení pro kartografickou kresbu značek. Závěr. Chv

528.923=30 VÚGTK 13689
BERNHARDH.
Hlnweise flir die Verwendung von Zeichen- und Licht-
pausfolien. (PO'kyny pro upotřebení kresličských a svět-
lotiskových f6lií.)
Na.chr. nledermlchs. Verm. u. Kat'asterverwaU., 20, 1970,
c. 1, s. 12-14, 2 tab.
Informace sestavené v tabulce o jednotlivých druzích
(\Jtií (a5troI8an, PokaIon, PL-FoliA>, Hostaphan, PEK,
M-Folie, Ozaphan KaBe), úplI"avy povrchu f6lie; dopo-
ručený 'kresebný m.ateriál (tuše, tužky), provedení oprav
(škralbkou - šábrem nebo štětcem se skleněnýml vláik-
ny); vhodnost použití. Chv

'528.935=945.11 VÚGTK 9133
FOLDI, E.
Néhány gondolat a foldrajzi nevek áUrásának nomzot-
kozí egységesítéséroI. [NěkoHk po~ámek k mezinárodní
standardizaci transkripce zeměpisných názvů.)
Geod. és Kartogr., 1969, zvl. č. 3, s. 18-19, lit. 7.

Světové úsIlí zhot:ovovat stále více map pro mezinál'odní
potřeby vedlo k nutnosti mezinárodní standardizace ze-
měpisnýc'h názvů. K tomuto :závěru se došlo v r. 1967
na ženevské konferenci o standardiza'Ci zeměpisných ná-
zvů. Přehled otáze·k tI"anskripce projednávaných na této
konferenci v III. komisi. TšNá

528.94(084.3-11/-·13) VÚGTK 34433

LOYDA,L. VÝZK.-Z-397
Soubor tematických map velkých a středních miiřftok.
Praha, VÚGTK 1970. 57 s., 6 obr., 1 tab., 3 příl., lit. 21.

Výsledky výzkumu, který byl proveden v r. 1970 v kar-
tografickém oddělení VÚGTK. Řešení úkolu má charak-
ter studie, zabývající se zahraničními edicemi tematic-
kých map velkých a středních měřítek 7 poslední doby
- tj. zhruba v období let 196:1-1970. Rozbor li hodno-
cení dnešního stavu ve vydávání tematických map. Ně-
které náměty pro případné vydávání těchto map u nás.

vI
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528(47](091) =82 VÚGTK15937
KUTUZOV,I. A.
Po Leninskomu puti. (Leninskou cestou.)
Geod. i Kartogr. (Moskva], 15, 1970, č. 4, s. 3-11.
Clánek ke stému výročí narození V. I. Lenina. Hi;;;toric-
ký přehled vývoje sovětské geodézie a kartografie od
15. března 1919. Shrnutí výsledků topograficko-geodetic-
ké a kartografické výroby. Výsledky soustředěné služby
geodézie a kartografle. Výsledky výzkumu. Úkoly, které
stojí před GUGI<. VK

528=867 VÚGTK 34276
CANEV, T. T.
Geodezija. (Geodézie. )
Sofija, Technika 1968. 187 s., 209 obr., 10 tab.
Obecné údaje. Určení vodorovného a svislého směru.
Přístroje určené pro vytyčování konstantních úhlů a mě-
ření úhlů. Měření délek. Mapovací metody. Geodetické
výpočty. Topografické plány a mapy. Nivelar.e. Trigono-
metrická nivelace. Tachymetrické mapování. Stolová me-
toda. Fotogrammetricklí mapování. VytyčovánL Zaměřo-
vání architektonických děl a stavebních památek. Učeb-
nice je určena pro studenty architektury a pro ty, kdo
chtějí získat elementární znalosti z oboru geodézie.

VK
528:007 VÚGTK 34382
KDUBA, J.
Informační systém geodézie a kartografie - stav a per-
spektivy.
Ve: Seminář "Informační systém geodézie a kartografie",
Praha, VŮGTK 1970, s. 1-8.
Nutnost řešení komplexní problematiky automatizace
v geodézii a kartografii a otázky využívání geodetických
a kartografických informací. Dosavadní výzkum a prak-
tické aplikace zaměřeny proto na vybudování informač-
ních systémů, zvl. na fázi využívání informací. Předmě-
tem výzkumu ve VŮGTK byly různé aspekty komplexní
problematiky informačního systému geodézie a karto-
grafie. Významné uplatnění geodetických a kartografic-
kých informací ve sféře územně technických informací,
jak z hlediska celostl1tního, tak lokálního. Aktuálnost
poskytovaných informací jako základní předpoklad spo-
lehlivé činnosti informačního systému. Tímto směrem je
orientován také program komplexní socialistické racio-
naliZace v resortu CŮGI<.Zvládnutí problémů automati··
zace, výpočetní techniky a aplikované kybernetiky v obo-
ru geodézie a kartografie a vysší využívání geodetic-
kých a kartografických informací v národním hospodář-
ství tvoří rozhodující úsek dalšího vědeckotechnického
pokroku v našem odvětví. Sch/Vá

528:681.3:07:347.235.11(437) V'ÚGTK34382
VÁLKA,O.
Automatizovaná evidence nemovitostí jako základ re-
gistru EN v inf. systému geodézie a kartografie.
Ve: Seminář: "Informační systém geodézie a kartogra-
fie," Praha, VÚGTK 1970, s. 9-16, 2 sch.

EN soustřeďuje řadu geodetických informací o pOdě.
Automatizovaná EN může tedy vytvořit základ registru
EN v připravovaném informačním 'systému geodézie a
kartografie. Stručný průřez dosavadním stavem výzkumu
na úsecích úzce souvisejících s EN, který se v posled-
ních letech sleduje. Výzkum automatizace na úsp.ku ma-
pování a EN je členěn na 4 hlavní části: Automatic.ky
provedp.ná příprava pro komisionální šetření před tech-
nicko-hospodliřským mapováním, koncepce automatizo-
vaného zpracování výsledků měření při novém technic-
ko-hospodářských mapování, zpracování a údržba operátů
EN a problém údržby map velkých měřítek. Sch/Vá

528:711:681.01=84' VÚGTK 34474
SLABOCH,V. - VOLFÍK, B.
Informační systém geodézie a kartografie a jeho návaz-
nost na územní informační systémy.
Ve: Mezinár. seminář "O územních lnform. systémech",
Ostrava, ŮVRM 1970, s. 70-77.
Informační systém v resortu geodézie a kartografie je
převážně informačním systémem o území. ISGK splňuje
požadavek na jednoznačnou prostorovou IO.kalizacl in-
formací prostřednictvím mapových děl a: systému sou-
řadnic geodetických základních a podrobných bodů. vý-
znam ISGK pro ostatní informační systémy. 'Přehled hlav-
níchstyčných problém(l, společných většině informač-
ních systémů, které třeba v rámci ISGK řešit. Výzkum
informačního systému geodézie a kartografie. Přehled
jednotlivých požadavků na vytvoření rezervní banky dat,
která je cílem informačního systému geodézie a karto-
grafie. Návaznost mezi ISGK a územními informačními
systémy. Sch/Vá

528.063.9:681.3.06=20 VÚGTK 14209
HIRVONEN, R. A.
The use of subroutines in geodetic computations. (Použi-
tí podprogramů při geodetických výpočtech.)
Maanmittaus; 45, 1970, Č. 1-2, s. 45-61, 4 tab.
výpočetní techniky klasické geodézie se zejména vyzna-
čovaly použitím logaritmických funkcí uvedených v ta-
bulkách. Při zpracování dat na moderních počítačích se
nepoužívá tabulek, nýbrž podprogramů k výpočtu fun:\{-
cí, kterých je často zapotřebí. Volba výpočetních vzorců
závisí nyní na podprogramech určených pro různé typy
počítačů. Vhodné vzorce, které jsou programovány pro
moderní počítače nelze často vyhledat v pomůckár.h, ný-
brž bude zapotřebí je odvodit na základě nového přístu-
pu ke starým teoretickým problémům. Přehled vzorců
pro řešení základních problémů klasické geodézie, na
jejichž podkladě byly sestaveny uvedené programy,
vhodné pro malý stolní poč1tač Hewlett P,ackard 9 100 A.

Tš/Vá

528.063.3:681.3;=84 VÚGTK 8055
ZURAWEL,w.
Mechaniczno-analityczna metoda obliczania p61. (Mecha-
nická-anal ytická metoda výpočtu ploch.)
Przegl. geod., 42, 1970, Č. 11, s. 476, lit. 1.
Díky elektronické výpočetní technice SP. dnes výpočet
ploch provádí v Polsku na počítači GEO-2 na podkladě
údajů měřické dokumentace. Avšak· výpočty ploch na
mapách, pro něž neexistuje měřická dokumentace, se
doposud provádějí klasickými metodami,. tj. 'l1letodou
mechanicklw, grafickou nebo kombinovanou. Pro 'řešení
druhého případu se navrhuje nová tzv. mechanicko:"ana-
lytická metoda, založená na použití zvláštního zařízení,
umožňujícího odeČítání scuřadnir., jejich automatický
záznam v číselném kódu na děrné pásce a výpočet ploch
na počítači.' Tš/Vá



Geodetický a kartografický obzor
14 ročník 17/59, číslo 5/1971

PFehled zeměměřické literatury
ročník 24, číslo 4

528.063.9:681.3[439.1) =945.11 VÚGTK 34316
JENEY, F.
A BGTV számít6gépparkjának kialakítása és a számítú-
gepiizemi feldolgozás bevezetése a geodéziai munkákba.
[Zřízení výpočetního střediska a zpracování geodetic-
kých údajil v Budapešťském geodetickém a kartograflc-
kém podniku. J
Ve: Tájékoztató a BGTVújabb keletil tudományos kutató
és milszaki fejlesztési munkálatairó!. Budapest, BGTV
1~68, s. 81-92, 1 obr.
V r. 1960 bylo v Budapešťskéro. geodetickém a kartogra-
fickém podniku zřízeno. výpočetní středisko, které při-
kročilo k programování geodetických výpočtu. Toto stře-
disko je vybaveno počítačem UMC-I. Některé údaje o po-
čítačích používaných v ruzných maďacských institucH:h.
JSou to: UMC-1, M-3, URAL-1, IBM 608, IBM 602 a CAM.
Přehled geodetických úloh zpracovávaných podle výpo-
četních programil na počítači UMC-1. Tš/Vá

528.14.063.9.024.4z:867 VÚGTK 19 659
GERGOV,C.
Izčislenie i izravnenie na trigonometrična nivelaclja
s ESM "MINSK 2". [Výpočet a vyrovnání trigonometric-
ké nivelace na počítači "MINSK 2".) .
Izv. cent. Lab. Geod. 1969, č. 9, s. 81-94, 2 obr., 6 tab.
Navržený program výpočtu a vyrovnání trigonometrické
nivelace je určen pro počítač MINSK-2. Jako výchozí
údaje jsou použity souřadnice bodů, výšky určených bo-
dil, výška stroje, měřené zenitové vzdálenosti a výšky
slgnálť\. Tento program dovoluje vyrovnat nivelační síť
ne s více než 49 novými body a ne s více než 15 danými
body. Pro vyrovnávanou síť se vypočítávají měřená pře-
výšení a potom se sestavují a řeší zároveň všechny nor-
mální rovnice. VK

I

528.35 VÚGTK34 439
KUCERA, K. VYZK-Z-389
Závěrečné tvally k budování trilateračních sítí a terénní
experiment.
Praha, VÚGTK 1970. 16 s., 3 obr., 10 tab., 5 pří!., lit. 2.
Zprávou se uzavírá třHetý výzkum počínající koncepcí
[VZ 299/1968) čtyřúhelníkové A-G sítě se stranami a azi-
muty odvozeným! pomocí délkových řetězců a pokra-
čující tematikou měření a výpočtil [VZ 325/1969). Zprá-
va 389/1970 má čtyři části. V první jde o odhady para-
metril plošné trojúhelníkové sítě potřebné k tomu, aby
se v druhé části mohlo provést porovnání s řetězcovou
sítí z ekonomického hlediska. V třetí části je zhodno-
cen' experimentální řetězec radiově zaměřený v r. 1970
v Cechách. Ctvrtá část řeší stále častěji se' vyskytující
případ, kdy v zemi existující geodetické základy mají
menší relativní polohovou přesnost než jaké lze ve vklá-
daných sítích dnes dosáhnout elektrooptickými dálko-
měry. vI

528.45:347.235.11:631.16=690 VÚGTK17392
CASTELLO BRANCO FILHO, M.
Avalia~ao de terrenos no cadRstro urbano. [Oceňování
pozemkil v našem městském katastru.)
Řev. cartogr., 18, 1969, Č. 18, s. 91-99, 1 obr.
Oceňování pozemkil náleží k aktuálním problémi'lm ar-
gentinského katastru. Poněvadž jde převážně o rozsáhlá
města, je řešení tohoto problému velmi obtížné. Kusnad-
nění problému je provedena analýza :3 metod pro oce-
ňování pozemkil: 1. metoda áritmetického průměru, .2.
metoda geometrického prilměru, 3. metoda harmonické-
ho průměru. Z těchto SQ pro oceňování městských, ne-
pravidelných pozemkil doporučuje jako nejvhodnější me-
toda harmonického průměru. Popis metody harmonické'-
ho průměru a příklady jejího praktického použití při
oceňování pozemků. TŠ/Vá

528.46:711.163= 84 VÚGTK8055
NOWOSIELSKI, E.
Kryteria do okreslenia przydatnosci instniej,!cych pod-
kladów geodezyjnych dIa prac urz,!dzeniowo-rolnych.
[Kritéria pro určení vhodností existujících geodetlckýcJl
podkladu pro pozemkové úpravy. J
Przeg!. geod., 42, 1970, Č. 11, s. 495--496, 1 obr.
Dynamický rozvoj praCÍ spojených se scelováním pozem-
ků a směnou pozemkii vyžaduje náležité geodetické pod-
klady. Tyto podklady byly před válkou získávány přímým
měřením, na jehož základě se zhotovoval originál mapy.
Dnes, kdy na celém území Polska byly dokončeny geo-
deticko-klaslfikační práce spIJjellé se zakládáním evi-
dencp. půdy, provádí se nová měření a vyhotovují se
zvláštní podklady pouze v případě, že přesnost evidenč-
ní mapy daného objektu je tak nízká, že nevyhovuje po-
žadavkům pozemkových úprav. Navrhuje se poměrně
rychlý a málo pracný způsob určení vbodnosti evidenč-
ních map pro konkrétní práce spojené s pozemkovými
úpravami. Tš/Vá

!i28.46:711.163[44) =84 VÚGTK 8055
SZYMANSKI,M.
Scaletlia grunt6w we Francji. IScelování pozemků ve
Francii.)
Przeg!. geod., 42, 1970, Č. 11, s. 472-476, 4 obr., lit. 4.
Dokonč.
Náplň činnosti orgánů provádějících ve Francii scelo-
vání pozemků; 1. obecní komise r-ro úpravy a scelování
pozemků, 2. okresní komise pro úpravy a scelování po-
zemkil, 3. vyšší poradní crgán pro pozemkové úpravy.
Geodetické práce jako přípravné technické práce pro
sestavování projektů pozem. úprav. Seznámení osob, je-
jichž pozp.mky jsou předmětem scelování, s výsledky
přípravných technických prací prostřednictvím výkazl1,
obsahujících označení, rozměry, třídy a bonitaci parcel.

TŠ/Vá

528.46:711.163(498) =590 VÚGTK 20423
BOLD, I.
Pentru abordarea unitarli a problemelor de organizarea
teritoriului. [K jednotnému řešení otázek organizace
pozemků.)
Rev. Geod. Cad. Organiz. Terit., 14, 1970, Č. 5, s. 69-76.
Hodnocení významu a upřesnění obsahu organlzaC'~
pozemků, která se v socialistické společnosti stává jed-
notnou samostatnou vědeckou disciplínou, důležitou Dro
národní hospodářství. Využití této disciplíny v praxi kde
řeší problémy ve 3 etapách: 1. systematické uspořádání
pozemků, 2. organizace pozemků se zřetelem na jednot-
livé hospodářské činnosti, 3. organizace pozemků v rátn-
ci jednotných zemědělských družstev. Tš/Vá

528.48.063.4 VÚGTK 34 464
ŠILAR, F. VnK-Z-392
Aproximace terénní plochy a přesnost interpolace výllek.
Praha, VÚGTK 1970. 40 s., 9 tab., 4 příI" lit. 17.
Aproximace terénní plochy z hlediska dvou aplikací:
interpolace výšek bodu terénní plochy a kuba~ur zem-
ních těles. První část přináší z geodetického hle'diska
nové poznatky o vlastnostech aproximace terénní plochy
pomocí polynomu a jejího použití pro účely interpolace
výšek. Ve druhé části jsou shrnuty a utříděny dosavadní
teoretické poznatky o vzorcích a výpočetních postupech
při určování kubatur zemních těles a jsou formulován~'
konkrétní problémy, na které bude vhodné se soustředit
v souvislosti se zvýšením kvality a komplexnosti geode-
tické přípravy projektu staveb. vI

528.48:621.375.826 VÚGTK 34465
HERDA, M. VnK-Z-394
Výzkum aplikací laseru pro metodu záměrné přímky.
Praha, VÚGTK1970, 19 s., 3 příI., lit. 13.
Zhodnocení současných možností aplikace laseru v Inže-
nýrské geodézii v CSSR. Na základě tohoto hodnocení
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jsou zkoumány aplikace metody záměrné přímky pn
použití fotoelektrického snímače stopy, vyvinutého ve
VÚGTK (VZ č. 412), a je zpracována metodika použití
snímače spolu s laserem Tesla TKG 202. Jsou uvedeny
vlivy chyb této soupravy, přesnost snímače a výsledky
zkoušek včetně využit! při zatěžovací zkoušce Nuselské-
ho mostu v Praze. vi

528.489:624.19=861 VÚGTK 10586
KOVAČEVlé, D.
Obeležavanje osovine tunela u krivini analitičko-grafič-
kom metodom. (Vytyčení zakřivené osy tunelu s použi·
tím číselně grafické metody.)
Geod. list, 24, 1970, Č. 1-3, s. 40-43, 2 obr.
Nedostatky dosavadních metod používaných při vytyčo-
vání zakřivené osy tunelu. Návrh nové metody, která
spočívá v tom, že od číselně určeného a zakresleného
směru křivky na plánu v měřítku 1:100 a 1:50 se odměří
vzdálenost osy křivky k dané poloze štítu a potom S9
tato přenese od číselně určeného směru vytyčeného u tu-
nelu až ke štítu. Přednosti navržené metody. Praktický
příklad. Tš/Vá

528.517=20 VÚGTK 10553

HOLSCHER, H. D.
An electro-optical distance measuring system of high
accuracy for short ranges. (Velmi přesný systém elek-
trooptického měření krátkých vzdáleností.)
Surv. Rev., 20, 1970, Č. 158, s. 346-354, 4 obr., 4 tab.,
lit. 1. DokonČ.
Určení přístrojové konstanty. Ověřování přesnosti telu-
rometru MA 100 zaměřením délek ve zkušebním poli.
Zkušenosti z praktického měření tímto přístrojem v síti
zřízené v oblasti dolů za účelem zjišťování pohybů půdy.

Tš/Vá

528.517:528.531=861 VÚGTK 10585
PETKOVIC,V.
Elektromagnetskidaljinomjeri za mjerenje kratkih du-
žina. (Elektromagnetski tahimetri.) Elektronické dálko-
měry pro měření krátkých vzdáleností. Elektronické ta-
chymetry.)
Geod. list, 24, 1970, Č. 1-3, s. 13-25, 10 obr., lit. 11.
HistoŘcký vývoj elektronických dálkoměrů. Teorie zá-
kladních principů, na nichž se za'kládá konstrukce elek-
tronických dálkoměrů. Charakteristické údaje dálkomě-
rů: elektrooptický dálkoměr SM-11 fy Zeiss-Oberkochen,
ADlSTO-S-2000 fy Askania, Wildův elektrooptický dálko-
měl' Di-10 a Di-lO T, elektronický tachymetr Reg Elta-14
fy Zeiss-Oberkochen, elektrooptický dálkoměr EOK-2000
fy Zeiss Jena, Mekometr II a III fy Higher and Wats
Londýn, geodimetr 7 T fy AGA, elektrooptický dálkoměr
EM fy Askania a tellurometr MA-100. Tš/Vá

528.7:681.3.07 VÚGTK 34382
SKLÁDAL,L.
Banka dat a fotogrammetrie. (Diskusní příspěvek).
Ve: Seminář "Informační systém geQdézie a kartogra-
fie", Praha, VÚGTK 1970, s. 87-91.
Možnosti použití fotogrammetrie a fotointerpretace
v bance dat. Analogové, digitální metody a ortofotogra-
fie pro automatické zpracování dat pomocí leteckých
snímků. Výzkum leteckého snfmkování ČSSR a použití
snímků pro banku dat. Sch/Vá

528.722.31:528.721.16 VÚGTK 34468
MARŠÍK, Z. - PŘIBYL, J. - SOKOLÍK, B. VnK-Z-405
Adaptace přístrojů pro diferenciální překreslování.
Praha, VÚGTK 1970. 15 s., 5 obr., 1 tab., 3 pří!., lit. 7
Návrh adaptovaného diferenciálního překreslovače,
umožňující v ČSSR aplikaci nové moderní fotogrammet-
rické metody tzv. integrované. Předložen ideový návrh
sestavy přístrojů, rozbor funkční závislosti a hodnocení
přesnosti jednotlivých prvků i celé soustavy: Specifikace
potřebných vlastností jednotlivých částí a zvláštních po·
můcek pro diferenciální překreslování. Návrh na sesta-
vení spojovací a transformační jednotky a rozbor ceno-
vých otázek. vi

528.735.2(084.3-11) VÚGTK 34331
MANDYS, B.
Provozní zkušenosti z použití analytické blokové aero-
triangulace při mapování ve velkých měřítkách.
Ve: Sbor. přednášek ze semináře "Součas. možnosti
aerotriangulace pro mapování ve ve!. měř.", Brno, ČVTS
1970, s. 13-27, 1 obr., lit. 2.
Analytické metody ve fotogrammetrii vedou ke zvýšení
přesnosti, hospodárnosti a rozšíření použitelnosti foto·
grammetrie. Jednou z těchto metod je fotogrammetrické
zhuštění bodového pole analytickou aerotriangulací, je-
jíž použití je v současnosti tak rozšířeno, že začíná po-
stupně nahrazovat aerotriangulaci přístrojovou. JSou
uvedeny rozdíly mezi přístrojovou a analytickou aero-
triangulací, pracovní postup, výpočet a zhodnocení do-
sažených výsledků. Sch/Vá

528.74:528.45 VÚGTK 34469

PICHLíK, V. VÝZK-Z..406
K možnostem fotogrammetrického mapování zastavěných
tratí v měřítku 1:100~
Praha, VÚGTK 1970. 30 s., 5 tab., 3 pří!., lit. 8.
Rozbor možností technickohospodářského mapování za-
stavěných tratí v měřítku 1:1000 fotogrammetrickou me-
todou se zřetelem na "Směrnice pro technicko-hospodář-
ské mapování". Experimentální ověření přesnosti a hos-
podárnosti fotogrammetrického vyhotovení technicko-
hospodářských map zastavěných tratí v měřítku 1:1000
z měřítka snímku 1:4000 s troj- až čtyřpodlažní zástav-
bou,.z měřítka snímků 1:6000 s jedno- až dvoupodlažní
souvIslou zástavbou a z měřítka snímků 1:8500 s jedno-
až dvoupodlažní zástavbou. vi

528.74:528.93(084.3-11/-12):347.235.11 VÚGTK 34 47a'

PICHLlK, V. VÝZK-Z-407
Doplnění a převod pozemkových map 7. měřítka 1:2880
do měřítka ~:2000 v S-JTSK pomocí leteckých snímků
pro topografické mapování v měřítku 1:10 000.
Praha, VÚGTK 1970. 25 s., 3 pří!., lit. lI.
Poj~dn~ní o možnostech využití fotogrammetrické a geo-
detlcke dokumentace topografických map v měřítku
1;10000 pro doplnění a převod pozemkových map v mě-
řItku .1=2880d? měřítka 1:2000 v S-JTSK, o přesnosti vlí-
covaclch bodu pro topografické mapování v měřítku
1:10000 a o přesnosti katastrálních map v měřítku'
1:2880. Experimentální ověření uvažovaně možnosti. Roz-
bor přesnosti nově vyhotovených map a ekonomické po-
rovnání.' vi

528.74:912(084.3) (091) =20 VÚGTK34349
DICKINSON, G. C.
Maps and air protograps. (Mapy a letecké snímky.)
London, Arnold 1969. 286 s., 104 obr.
H~storický vÝVOjkartografické tvorby od nejstarších map
az po s0.učasne mapy. Kartografická zobrazení. Znázor-
něm trojrozměrného prostoru. Měřítko, obsah tisk a
reprodukce map. vývoj mapové tvorby ve Velké 'Británii.
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Použití mapy. Znázornění historických událostí a fyzic-
kého, lidského, sociálního a ekonomického prostředí
v mapě. Teoretické a praktické aspekty leteckých sním-
kii, které jsou diiležitým zdrojem informací o zemském
povrchu pro doplňování údajii v existujících mapách a
pro zhotovení nových map. TšlVá

VÚGTK 34467
VnK-Z-404

plánů závodu.

528.74:912{084.3-11) :528.48
MARSfK, Z.
Fotogrammetrické pořizování základních
Praha, VÚGTK 1970. 15 s., 2 příl., lit. 6.
Zpráva navazuje na dílčí výzkumnou zprávu č. 346
z r. 1969. Rozbor problematiky přesnosti základního plá-
nu závodu, popis experimentálního vyhodnocení ZPZ a
stanovení předpokladii uplatnění fotogrammetrif! pro
účely ZPZ. vi

528.9= 40 VÚGTK 34 388
AUBOUlN, J. - DERCOURT,J. LABESSE, B.
Manuel de travaux pratiques de cartographie. [Příručka
praktické kartografie.)
Paris, Dunod 1970. 326 s., 156 obr., 11 příl.
Podklady: Mapy topografické, geologické a letecké sním-
ky. Rozbor geologických map: Zjišťování geologických
profilii; sestavování blok-diagramii; usazeniny; krystali-
nikum. Podrobná studie některých geologických map:
Usazeninové kotliny; nově vytvořené katliny; staré ma-
sivy. Sch/Vá

VÚGTK 34472
V'2'ZK-Z-418

a kartografie.

528.9:347.235.11:007
VOLFIK, B. - BOUDA, K. a kol.
Studie informačního systému geodézie
Praha, VÚGTK 1970. 44 s., 4 pNI., lit. 40.
Závěrečná zpráva obsahuje osm částí - A až H -
z nichž části CaD jsou v samostatných svazcích [VZ
č. 380 a VZ č. 414). Obsahem závěrečné činnosti je pro-
jektová studie k řešení informačního systému geodézie
a kartografie v samostatném úkolu Č. L-0-370-3 státního
plánu výzkumných a vývojových prací na léta 1971-1975
s parametry řešení dílčích úkolii modernizace ISKG.
Hlavní části: studie o spojení evidence nemovitostí s evi-
dencí obyvatelstva, systémová analýza činnosti SG a
studie o obsahu registru evidence nemovitostí a studie
metodiky zobrazování a programování kartografického
informaéního systému. vi

528.9:371.2=40 VÚGTK23730
PROGRAMMES
Programmes types d'enseignement pour la formation des
cartographes. [Vzorové učební plány pro výchovu kar-
tografii.)
Bull. Com. franc., Cartogr., 45, 1970, Č. 3, s. 83-97.
Historie vzniku a struktura programu, který byl uve-
řejněn v r. 1970 na 5. technické konferenci Mezinárod-
ní kartografické společnosti ve Strese. Obecné principy.
Seznam doporučené vyučovací látky. Schéma typových
programii výuky výchovy kartografii: obecný úvod, na-
uka o zemi a společensko-hosp'odářský zeměpis, užité
vědy, kartografie, dokumentace, organizace. Sch/Vá

528.9:801.316.4=84 VÚGTK 33595
RATAJSKI,L.
Kartologie. [Kartologie.)
Polski Przegl. kartogr., 2, 1970, Č. 3, s. 97-107, 4 obr.
Předmět kartografie je zde uvažován jako věda. Navrhu-
je se termín kartologie, který je z hlediska kartografic-
kého přenosu informací definován jako systém teoretic-

ké kartografie. Uvedeny jsou 3 logické modely: 1. model
kartografického přenosu informací, 2. model kartologie,
3. model kartografie. V závěru je formulována teorie
kartologie. vI

528.921:338.23=82 VÚGTK 15937
MARTYNENKO,A. I.
Ob avtomatizacii processa sostavlenija kart. [O automa-
tizaci procesu sestavování map.)
Geod. i kartog. [Moskva), 15,1970, Č. 9, s. 50-64, 10 obr.
Článek ukazuje reálnou možnost automatizace procesu
sestavení tematických a obecných geografických map na
příkladu speciální astronomicko-navigační mapy. Auto-
matizace procesu sestavení map zahrnuje rozpracování
optimální varianty a algoritmu realizace tohoto procesu
na počítači a automatickém koordinátografu a též urče-
ní algoritmického jazyka, kódování a principiálního
schématu odečítacího zařízení, záznamu a reprodukce
kartografické informace. VK

528.927:330.455.7= 30
FOLKERS, I.

QuaIitiitsbeurteilung und -iiberwachung in der karto-
grllJPhiselhen Reproduktionstechnik. [POSOIU:zélíkvality a
její kontroLa v kart::Jgl1afické reproolUkční technice.)
Kartogr. Nachr., 20, 1970, Č. 1. s. 12--21, 8 obr.
Při posuzování kvality mapového díla je třeba se za-
měřit na 1. kontrolu bezvadné !{vality ve všech pra-
covních úsecích, 2. kontrolu dodržování plánovaných
termlnii, 3. optimální hospodárnost při sestavování ma-
py a při reprodukci a tisku, vlícení barev při víceba-
revném tisku, dodržování barevnéUlj tÓI1JU,síly čar, chy-
by 've vybarvení. nezřetelné případy, c01yby v p·apíru a
tiskových barvách. Chv

528.936:347.235.11[437) VÚGTK 34362
PROGRESIVNE
Progresfvne metódy pri údržbe máp EN.
lG Zpravodaj [Bratislava), 1970, Č. 2, s. 27-31, 4 obr.,
lit. 1.
Vyhotovením mapového originálu nekončí proces zobra-
zování předmětii v mapě. Další neméně diiležitou a ná-
ročnou činností je udržování obsahu mapy v souladu
se skutečností v terénu. Objasnění pojmii údržba, ream-
bulace, revize a obnova mapy. O zaměřování změn map,
sloužících pro účely EN. Pro toto zaměřování je nutné
započít s budováním sítí PBPP už během zaměřování
změn ve všech obcích. Budování sítí PBPP [pevné a vol-
né vazby). Rozlišení měřických sítí podle významu. Zpii-
soby zákresu změn do mapy EN. Koncepce postupného
budování sft[ PBPP při zaměřování změn pro údržbu ma-
py EN byla řešena ve VÚGTK Praha v souvislosti se
studiem zakládaní číselného katastru. Sch/Vá

528.942:312:656.132=84 VÚGTK 33595
WARAKOMSKA,K.
Kartograficzna metoda przedstawiania koncentracji lud-
nosci w odniescniu do dróg i przystanków autobuso-
wych. [Kartografická metoda zobrazování koncentrace
obyvatelstva vzhledem k autobusovým drahám a sta-
nicím.)
Polski Przegl. kartog., 2, 1970, Č. 3, s. 111-121, 6 obr.,
2 tab., 2 mp., 6 sch., lit. 26.
Diskutuje se koncentrace obyvatelstva se zřetelem na
autobusové linky a stanice ve vojvodství Lublinském
a to podle okresii a na podkladě údajii z l' 1960. Ukaza-'
tel koncentrace obyvatelstva byl vypočten na základě
dříve vyhotovených map stejných vzdáleností od auto-
busových linek a stanic, jakož i mapy rozmístění obv-
vatelstva. Za účelem získání prostorového obrazu o kon-
centraci obyvatelstva v blízkosti autobusového spojení
byla vypracována metoda kartografického znázornění to-
hoto problému. vI-
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528 : 301 = 20 VÚGTK 14 360
LAIRD, M. O.
Ecological aspects of surveying. (Ekologické aspekty
zeměměřictví. )
Surv. and Mapp., 30, 1970, č. 3, s. 331-435.
Hodnotí se stále větší význam ekologie pro práce v růz-
ných odvětvích vědy a techniky včetně zeměměřictví.
Zhačná pozornost je věnována ekologickému prostředí,
tj. vzájemným vztahům prvků ve vnějším prostředí.
Poněvadž v tomto prostředí vykonává zeměměřič syou
praxi, je nutno, aby si osvojil též znalosti jiných disci-
plin, které vyžaduje realizace různých projektů. Důleži-
té je též umění jednat s lidmi. Rovněž se řeší problém
kvalifikace zeměměí'iče z hlediska požadavků pra,xe.

Tš/Vá
VÚGTK 14 360528: 512.831 = 20

WOLF, P. R.
Matrix algebra - a tool for engineers and surveyors.
(Maticová algebra - nástroj inženýrů a zeměměřičů.)
Surv. and Mapp., 30, 1970. č. 3, s. 365-373, 2 obr.
Maticová algebra, která se již značně osvědčila v moder-
ních geodetických výpočtech, není ani nová, ani obtížná.
Před vývojem elektronického počítače byla však mati-
cová algebra považována za příliš těžkopádnou pro
praktické využití a nebyla proto pojata do technických
a geodetických příruček. V důsledku toho musí odbor.
níci, kteÍ'Í asi před deseti lety ukončili svá formální
studia, pociťovat nedostatečné znalosti v oblasti metod
maticového počtu. Za účelem odstranění tohoto nedo-
statku jsou zde uvedeny základy maticové algebry
s příkladem jejího použití v zeměměřické praxi.

vI
VÚGTK 14360528 : 551. 48 = 20

PAGET - CLARKE, C. D.
Hydrograpbic data acquistion. (Pořizování hydrografic-
kých údajů.)
Surv. and Mapp., 30,1970, č. 3, s. 410-411, 2 obr.
Dosavadní měření hloubek vnitrozemských toků, jezer
a zálivů je nákladné a časově náročné, neboť se provádí
klasickou metodou s použitím odrazového hloubkoměru,
hloubky se zaznamenávají v analogové formě a situační,
časové a jiné údaje se zaznamenávají odděleně, obvykle
ručně. Popisuje se princip nového, automatického
systému, vyvinutého v USA, u něhož jsou údaje o hloub-
kách, poloze a jiné informace, získané novými hloubko-
měry a systémy pro měření polohy, zaznamenávány na
magnet,ické pásce současně s časovými údaji. Přednosti
tohoto systému, spočívající především v rychlém získá·
vání údajů.

528.1/.5 GEODÉZIE
528.14 = 30 VÚGTK 4 913
PETERS, K.
Tendenzen der Ausgleicbungsrecbnung. (Tendence vy-
:r:9vnávacího počtu.) .
Ost. Z. Vermess.-Wes., 58, 1970, č. 5, s. 145-155, 1 obr.,
3 tab., lit. 21.

Autor ukazuje na základě rozboru přehledu témat prací
'v Evropě, uveřejněného v ZfV na okolnost, že i při zdán-
livém zanikání nutnosti 'rozvoje vyrovnávacího počtu
v důsledku elektrooizace a automatizace polních i kance-
lářských prací je problematika, řešená vyrovnávacím

počtem stále aktuální. Ukázáno na příkladě sítě s mě-
řenými úhly i délkami. První část článku, který bude
pokračovat v dalších číslech časopisu je věnována teore.
tickým úvahám. Historický úvod, minimální polohová
chyba bodu, optimální tvar elipsy chyb, spolehlivost
(zajištění proti hrubým chybám).

Ra
528.44(71) = 20 VÚGTK 13 221
HADFIELD, C. D.
Land registration and legal surveys. Tbe basic problem.
(Evidence půdy a státní mapování. Základní problém.)
Canad.Surveyor, 24, 1970,č. 4,s.420-438.
Diskutují se problémy evidence půdy a nestálosti ná-
kladů na státní zeměměřické práce v Ontariu. Definice
a řešení problému je shrnuto v 5 základních bodech:
1. nová definice zeměměřičova veřejného respektu, zod-
povědnosti a budoucnosti jeho profese, 2. reorganizace
zeměměřické profese v různých oblastech s novou zodpo-
vědností, 3. administrativní reorganizace směřující ke
zřízení samostatné komise zodpovědné za evidenci půdy,
oceňování pozemků a měření, 4. revize principu a tech-
nik evidence půdy a měření, 5. reorganizace zeměměřic-
kého školství včetně zeměměřické fakulty na Vysoké
škole v Ontariu.

vI
528.45 + 528.48(94) = 20 VÚGTK 15 936
SMITH, G. W.
Tbe surveyor's responsibility to society. (Odpovědnost
zeměměřiče vůči společnosti.)
Aust. Surveyor, 23, 1970, č. 2, s. 77-87, lit. 16.
Úvahy o odpovědnosti zeměměřiče při uskutečňování
změn v moderní společnosti. Tyto úvahy se především
týkají poměrů v Austrálii, přičemž je zdůrazňována
důležitá úloha zeměměřiče při současném a budoucím
mapování změn krajiny, v městském a regionálním
plánování a při projektování silničních a průmyslových
staveb.

Tš/Vá
528.45 = 30 VÚGTK 11 200
BONAU, U. - RUHE, H. J.
Probleme bei der Anlage und Erbaltung von Stadtpoly-
gonen. (Problémy při budování a údržbě městských po-
lygonů.)
Vermessungstechnik, 18, 1970. č. 11, s. 409-412, 3 obr.,
1 tab., lit. 1.
Popis použití nového návratu na lepší stabilizaci poly-
gonových bodů v obcích, vypracovaného socialistickým
pracovním kolektivem n. p. lG Rostoky, jenž byl pokus.
ně použit při přebudování polygonové sítě Stralsund.
Kladné hodnocení výsledků, přičemž dosažená redukce
pracovních nákladů - v tomto případě 55 % - zaruču-
je nové metodě široké uplatnění.

Sch/Vá
528.45 = 30 VÚGTK 6 266
VIETORA, A.
Besserer Stiidtebau durcb bessere Eigentumsformen.
(Lepší výstavba měst na základě lepších forem vlast·
nictví.)
Z. Vermess.-Wes. 95, 1970, č. 12, s. 539-547.
Výstavba měst je odrazem aplikované společenské poli-
tiky. Tato politika musí sloužit cíli, dát všemu obyva-
telstvu perspektivu lepšího života v městech i v obcích.
Trend obyvatelstva, reg}onální a městské plány, finan-
cování výstavby měst. Dloha vlastnických vztahů a po-
zemkového práva. Kritický pohled na možné formy
vlastnictví, navrhované pro stavební sanaci.

Ra
VÚGTK 34 532

VÝZK-Z
528.48(091)
JELíNEK, A.
vývoj oboru inženýrská geodézie.
Praha, lG 1970. 146 s., 25 tab., 4 pří!., lit. 27.
Osvětlení některých neznámých problémů týkajících se
sociálního systému podniku, historie lidských vztahů
v práci a systému mezilidských vztahů. Inženýrská
geodézie a její potřeba v investiční výstavbě. Průzkum
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a analýza. Sociologický a tvůrčí průzkurp.. Názor ostat-
ních kooperujících profesí. Profesionální náročnost
inženýrské geodézie a její hodnocení. Prognóza možnosti
rozvoje a problematika prognóz.

SchjVá
528.48(083.133) = 30 VÚGTK 11 200
DRAKE. J. A.
Instruktionen des Vermessungswesens. (Instrukce pro
práce v inženýrské geodézii.)
Vermessungstechnik, 18, 1970. č. 10, s. 373-376, 6 obr.,
1 tab., lit. 3.
Účel inženýrsko-geodetických instrukcí. Měřické postu-
py a členění středních délkových chyb podle stupňů
přesnosti. Zvláštnosti instrukcí pro geodetické práce při
stavbě dálkových plynovodů (C5-26), pro technický
plán inženýrských sítí (C5-20) a pro silnoproudé vedení
(C5-25). Přehled o pracích na jiných instrukcích.

vI
528.48: 519.14 = 82 VÚGTK 29 084
DOLBAČEV, M. A.
Setevoj grafik postrojenijll geodezičeskoj osnovy dlja
perenesenija v naturu projekta promyšlennych sooruženij.
(Síťový graf sestrojení geodetického základu pro vytý-
čení projektu průmyslových staveb).
lnž. Geod., 1970, č. 8, s. 26-34, 3 obr., 3 tab., lit. 3.
Rozbor teorie síťového plánování a řízení s aplikací
na inženýrsko-geodetické práce ve stavebnictví. Na
řešení konkrétního příkladu je demonstrováno, že síťový
model dává možnost plného vystižení vzájemných va-
zeb jednotlivých druhů prací a předvídání chodu těchto
prací. Možnost snadné úpravy síťového plánování v pří-
padě změn podmínek prací.

vi
528.489 : 621.384.63(73) = 20 VÚGTK 14 360
WAGNER, R. L.
Survey requirements for the 200 BeV Proton Accelerator.
(Požadavky na zaměřování proto nového urychlovače
200 BeV.)
Surv. and Mapp., 30, 1970, č. 3, s. 381-386, 4 obr.
V posledních letech bylo v Batavii ve státě lllinois, USA,
započato s výstavbou protonového urychlovače, který
má být dán do provozu do r. 1973. Po uvedení některých
parametrů hlavních konstrukčních prvků urychlovače
a jeho pomocných zařízení popisují se měřické techniky
a přístroje použité k poř'ízení geodetické části projektu
tohoto složitého objektu. Pro zaměření hlavního prsten-
ce urychlovače, jehož poloměr činí 1 000 m byla zřízena
zvláštní observační stavba "Gazebo", umístěná ve stře-
du prstence a vybavená laserovým theodolitem, tzv.
geodolitem, vyráběným firmou Spectra-Physics. Výško-
vé podklady byly zaměřeny přesným nivelačním přístro-
jem N-3 fy Wild.

TšjVá
528.489 : 628.2 = 30 VÚGTK 6 266
WIEMERS, H.
Kllnalvermessung. (Zaměřování stok a kanálů.)
Z. Vermess.-Wes., 95, 1970, č. 11, s. 488-493, 4 obr.
V článku je pojednáno o zaměřování stok a kanálů, př'i
čemž se rozlišují jednoduché odpadní stoky většinou
přímého směru, spojující jeden vstupní otvor s druhým
a velké stoky a kanály. Tyto jsou většinou průlezné
a často bývají zakřivené. Dříve byly zaměřovány poly-
gon. pořady vedenými v podzemí. Dnes je možno užíti
elektronických zařízení, skládajících se z vysílače a při-
jímače. Vysílač je umístěn 'Ir podzemí na zaměřovaném
bodě a odpovídající povrchový bod je snadno lokalizb.
ván (určen) pomocí přijímací aparatury.

vI
528.489 : G96 = 867 VÚGTK 30 052

• KISIMOV, I. - ANGELOV, Ju.
Geodezičeski raboti pri stroitelstvoto na magistrlllni
traboprovodi. (Geodetické práce při stavbě dálkových
potrubí.)
Geod., Kartogr. Zemeustroj., 10, 1970, č. 5, s. 22-24,
5 obr., I tab.

Projektování staveb a provádění nutných geodetických
prací na těchto stavbách. Využití topografické mapy

1 : 5000. Vyhotovování profilů (podélných a příčných)
na mapách v měř. 1 : 5 000 a 1 : 500. Stabilizace poly-
gonových bodů a bodů různých vytyčovaných křivek.
Zápis měřicko-vytyčovacích prací do formulářů. vý-
počty ve formuláři. Vytyčování pomocí teodolitu. Pro-
vádění výkopových prací. Stabilizace vytyč ovací osy.
Požadovaná přesnost. V důsledku toho, že Bulharsko
zatím nemá normy přesnosti vytyčování staveb a po-
trubí jsou uvedeny konkrétní návrhy optimální přes-
nosti.

VK

528.541 : 621.384.3 = 84 VÚGTK 8 055
GUTKOWSKI, A. - PACHUTA, S.
Niwelator noktowizyjny NiP. (Nivelační přístroj NiP
pro měření v noci.) .
Przegl. geod., 42, 1970, č. 12, s. 506-509, 7 obr., 2 tab.,
lit. 3.
Výzkumem nivelačního přístroje pracujícího v pásmu
infračervených paprsků bylo zjištěno, že chyby v cílení
jsou zde větší než při viditelném světle. Tyto chyby
rychle narůstají současně se zvětšováním vzdáleností
od cíle.

528.7 }'OTOGRAMMETRIE

528.711.18 = 82 VÚGTK 29 084
PATYČENKO, G. A.
Výbor optimalnych parametrov pri mllršrutnoj aeroloto-
sjemke. (Volba optimálních parametrů při leteckém ma-
pování řadovými snímky.)
lnž. Geod., 1970, č. 8, s. 97-102, 6 obr., 1 tab.
Výzkumy volby optimálních parametrů jednořadového
leteckého mapování při sestavování plánů velkých
měřítek pro nevelké oblasti. Rozebrány různé varianty
jednořadového leteckého mapování při zajištění dané
přesnosti určení výšek a vykreslení vrstevnic. Provedeny
závěry o účelnosti použití 55%-ního podélného pře-
krytu.

528.711.18: 536.75 = 20 VÚGTK 9 988
TRINDER, J. C.
Entropy of aerial photography. (Entropie leteckého sním-
ku.)
Photogram. Engng., 36, 1970, č. 11, s. 1172-1178,1 tab.
lit. 19.
Entropie nebo obsah informace určitého náhodného jevu
může být určena na základě pravděpodobností výskytu
jednotlivých prvků, ze kterých se daný jev skládá. Je
provedena analogie mezi leteckým snímkem a psaným
textem, složeným z jednotlivých slova písmen. U letec-
kého snímku se entropie určí na základě pravděpodob-
ností výskytu jednotlivých na snímku identifikovatel-
ných předmětů. Je ukázáno, že digitální ukládání dat
může být účinnější, je-Ii digitalizace provedena na zá-
kladě entropie snímku. Automatická digitalizace je
možná jen u jednoduchých předmětů. Způsob digitalizace
rozdělením snímku na malé plošky o různých odstínech
šedé barvy není účinný, pokud nemají být využity
všechny informace snímku. Je ukázána možnost účin-
nějšího postupu, je-Ii požadována informace pouze o je.
diném prvku.

528.711.6 = 20 VÚGTK 9 988
SINGH, R. S.
Radiographic measurements (Rádiografická měření.)
Photogram. Engng., 36, 1970, č. 11, s. 1137-1146,
17 obr., 1 tab., lit. 31.

Stereofotogrammetrické tec::n:::y miLe být účinně použi.
to k přesným rádiografic k)el L,-C' C:i::Clpři určování
polohy cizích těles v lidské:ol studiu nádorů,
v ortopédii, zubním lékařst\-i, r;y::o':clo)i, neurochirur·
gii, při studiu poruch krevního oběhu a v dalších obo·
rech lékařství. Je popsána technika pořizování st,ereo-
skopických rentgenových snímkii, odvozeny výpočetní
vztahy a uvedeny př'íklady experimentálního výzkumu.
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Stereorádiografie je mnohem méně riskantní, neboť
vyžaduje 4-16krát menší dávku ozáření lidského orga-
nismu rentgenovými paprsky než u dosud užívaných
metod. Proměření stereodvojice rentgenových snímkú
se provádí zrcadlovým stereoskopem. Paralaxy se určují
na základě jedné nebo několika kontrolních značek, ma-

t jících funkci vlícovacích bodú.

528.714.1 = 20
VETTER,. H.G. - PIZER, S. lVI:.
Perception 01 quantum-limited imagcs. (Vnímání kvan-
tově ohraničených obrazú.)
Photogram. Engng., 36, 1970, č. II, s. 1I79-1I88,
7 obr., 2 tab., lit. 10.
V dúsledku kvantové povahy světla jsou obrazy, získané
fotografováním při extrémně nízké úrovni osvětlení
dvojrozměrným rozdělením diskrétních dějú-dopadú
jednotlivých fotónů. Jsou-li. jednotlivé dopady znázor-
něny ve formě jasných bodú, nazývá se takový záznam
kvantově ohraničený obraz za předpokladu, že pozoro-
vatel múže jednotlivé body rozlišit. Lidské oko má schop-
nost z jednotlivých bodú vytvořit souvislý obraz. N 80-

podobením této vlastnosti byl sestaven model, který
dovoluje odhad kvality obrazu.

528.716.1.021.6: 621.3\)6.969 = 20 VÚGTK 9 !:l88
BARR, D. J. - MILES, R. D.
SLAR imagery and site selection. (Zobrazování krajiny
pomocí palubního leteckého radaru a výběr pozemkú.)
PhQtogram. Engng., 36, 1970, č. II, s. 1I55-1I70, 9 obr.,
6 tab., lit. 7.
Je navržen systematický postup zobrazování krajiny pa-
lubním leteckým radarem (SLAR) pro studium a výběr
vhodných pozemkú na větším území. Zobrazení SLAR
poskytuje přehledný výklad terénu vměřítkách 1 : 100000
a menších. Uveden postup analýzy radarových obrazú
pomocí srovnávací tabulky, charakteristické pro určitou
oblast, a rozboru tonálních prvků, průměrného odstínu
a textury obrazu. Analýza jednotlivých rysú zemského
povrchu-vodstev, terénního povrchu, vegetace apod.
pro klasifikaci terénních tvarú. Závěry o geologických
a púdních podmínkách jsou dělány na základě vývoje
a morfologie terénních tvarú, klasifikovaných použitím
zobrazení SLAR.

528.721.212.2 = 40 VÚGTK 24 131
HOTTIER, P.
La lormation de l'image plastique par le calcul et la
solution rigoureuse du probleme du couple. (Početní se-
strojení modelu a exaktní metoda řešení problému sním-
kových dvojic.)
Buli. soc. franc. Photogram, 1970, č. 38, s. 5-31,5 obr.,
6 tab.
Prvá část je věnována klasickým problémům vzájemné
orientace a analytickému řešení tohoto problému. Vy-
šetřuje se zvlášť, přesnost a váhy, které přísluší rovnicím
pozorování. Některé číselné výsledky. Druhá část uka-
zuje, proč nelze vytvořit přesný model (ve smyslu nej-
menších čtverců) klasickými metodami vzájemné orien-
tace. Je předloženo exaktní řešení a rozšířeno na případ,
v němž mohou být zavedeny vnější údaje a konečně na
všeobecný problém blokového vyrovnání trsu.

Sch/Vá

528.722.31.089.6 = 30 VÚGTK II 200
SZANGOLIES, K.
Vorschliige zur Testung yon Dift'erentialentzenugs-
geriiten und von Einrichtungen zur Relieldarstellung.
(Návrhy na zkoušky diferenciálních překreslovačú a za-
řízení pro znázornění reliéfu.)
Vermessungstechnik, 18,1970, č. II, s. 414-416, 5 obr.,
1 tab., lit. 3.
Základní podmínky pro vypracování standardních zkou-
šek diferenciálních překreslovačů a dalších zařízení
pro znázornění reliéfu. Těmito zkouškami, které by
měly být univerzální v celosvětovém měřítku,· má být

sledováno chování přístroje v klidu a v chodu, určování
střední chyby, chyby v měřítku apod. Pro zkoušky
rúzných zpúsobů znázornění .reliéfu se navrhuje určení
střední chyby vrstevnice, chyby pro y a určení chyby
v nastavení vyhodnocovacího přístroj e. Celková zkouška
přístroje vyžaduje cca 8 pracovních hodin.

528.722.31.067.4 : 528.59-503.55 : 528.932.3 30
MEIER, H. K. . VÚGTK 2 514
Weiterentwicklung des elektronischen Hohenschicht-
linienzeichners HLZ zum Ol'thoprojektor Gigas-Zeiss.
(Další vývoj elektronického přístroje pro zákres vrstev-
nic HLZ používaného jako přídavného zařízení orto-
fotoprojektoru Gigas-Zeiss.)
Bildmess. u. Luftbildwes., 38, 1970, č. 6, s. 355-357,
2 obr., lit. 3.
D příležitosti 32. fotogrammetrických týdnú byl v Karls-
ruhe uveden elektronický přístroj pro zákres vrstevnic
HLZ. Tímto přístrojem, který slouží jako doplněk
ortofotoprojektoru GZ 1, je možno paralelně s ortofoto-
grafickým snímkem zhotovovat vrstevnicové plány,
a sice aproximací pomocí lineární interpolace rychle po
sobě následujících bodů mezi sousedními výškovými pro-
fily. Popis vývoje tohoto přístroje.

528.722.6.087.9 = 20
MAKAROVIC, I.
Time considerations lor digital plotters. (Časové úvahy
pro digitální vyhodnocovací přístroje.)
Photogram. Engng., 36, 1970, č. II, s. 1I89-1I97, 10
obr., 8 tab., lit. 2.
Digitální vyhodnocování snímků vyžaduje rychlé me-
chanické pohyby, potřebné ke změně polohy měřící
značky. U automatických digitálních vyhodnocovacích
přístrojú s velkou rychlostí odečítání a výpočtu je po-
žadována velká pohybová kapacita mechanické části.
Z tohoto hlediska jsou výhodnější kombinované vy-
hodnocovací systémy, kde se provádí digitální vyhodno-
cení pouze malých diferenciálních pohybú měřící značky.
Kombinované systémy jsou z hlediska konstruktérú
fotogrammetrických vyhodnocovacích přístrojú přija-
telnější.

528.722.65: 681.3-523.8 = 20 VÚGTK 9 988
KONECNY, G.
Analytical-plotter, IBM-360/óO illterface system. (Ana-
lytický vyhodnocovač a samočinn)' počítač IBM-360/50,
vzájemně spojený systém.)
Photogram. Engng., 36, 1970, č. II, s. 1I48-1I54, II
obr., 1 tab., lit,. 5.
Srovnání parametrú počítače IBM-360/50 a počítače
AP/C. Výhodou počítače IBM 360/50 jsou větší operační
rychlost, asi 17krát větší kapacita vnitřní paměti, velká
kapacita vnější paměti (asi 1 milion slov v bubnové
paměti a 1 milion slov na magnetické pásce poskytuje
téměř neomezené možnosti), o několik řádú rychlejší
vstup i výstup, víceprogramový systém, zařízení na
samočinné překládání programů a další zlepšení. Nevý-
hodou je větší cena strojového času. Zavedení počítače
IBM-360/50 rozšiřuje schopnosti a výzkumný potenciál
analytického vyhodnocovače a je dalším krokem k res-
pektování operačních zařízení jako dúležité složky příští-
ho rozvoje analytických vyhodnoGovacích pí·ístrojú.

vI

528.74: 55 : 629.783 = 40 VÚGTK 24 131
BODECHTEL, J.
I/interprétation géologique des photographies orbitales.
(Geologická interpretace družicovýc\ snímkú.)
Bull. soc. fran<;. Photogram., 1970, č. 38, s. 33-49,
10 obr., lit. 47.
Možnosti interpretace leteckých snún'~ů pro vědu o Zemi
byly značně rozšířeny pomocí fot)grafických snímkú
a nefotografickým předáváním i lformacr z družic.
V souvislosti s kosmickými lety se vyvinuly nové meto-
dy snímkování a speciální filmový materiál. Mapování
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velkých úzerimích celků a prospekce mohou být pro-
vedeny racionálněji a rozsáhleji pomocí družicových
snímků, které se v příslušných klíčových oblastech
doplúují a korelují s leteckými snímky.

SchjVá

VÚGTK6 266528.74:528.44 = 30
SANDER,W.
Entwicklungtendenzen der Photogrammetrie in der
Eigentumsvermessung. (vývojové tendence fotogram-
metrie při vyměřování pozem'ků.)
Z. Vel'm.-We'3.,94, 1969, Č. 9, 's. 342-347, 1 obr., Ht. 10.
Kvalita letec,kých snímků musí být zd:okoaa1en1a. Toto
umožní nové ele.ktronic'ké naviga1ční systémy ,použité za
špatné'ho Ipoč,étsía osvitu, jakož i nové ,~ypykoan'o,r.Kro-
mě 'těchto ,př~st['ojů se doporučuje svědomitá signaliz'ace
bodů v terénu, č'úmžlze zvýšit přesnost o 30 i více pro-
cent. Blolko'vévyrovnání má mnoho předností a mělo by
být používáno víc než dopo:md. Polní doplrrkováa další
měření se musí provádět se zřetelem na šíření foto-
gramme'tridl:ých chytb. Sch/Sk
528.74:528.414=30 VÚGTK 4913
SMETANA,W.
Studie uber terrestrische Reambulierung photogrammet-
risch bestimmter Einschaltpunktfelder. (Studie pozemní
reambulace fotogrrrmmetric'ky 'zhuštěných bodových poH.)
Úst. Z. Verm.-Wes., 58, 1970, Č. 2, s. 54-62, 4 obr., lit. 5.
Dokonč.
Rozbo'r vzolrců chyb. Diagram chyb, jeho sestavení a po-
užití. Střední polohové chyby MPcmvšech (2n) zvl. (3n)
možných kombinací protínání při pozemním Jodate'čné\ffi
určování ztracených zhušťovacích bodů ve třech typic-
kých základních schématech zhušťovacích bodů. Sch/Sk

528.77(438) =84 VÚGTK8055
ClOtKOSZ, A. - MlSZALSKI, J.
Stan i perspektywy rozwojll fotointerpretacji w Polsce.
[Stav a perspe,ktivy rozvoje fotointerpretace v Polsku.)
Przegl. geodez., 42, 1970, Č. 4, s. 172-174.
Čtyři hlavní ,vývojové tendence v získávání informací
o povrchu Země cestou lete,ckého fotografování. Sou-
časný stav fotointer'Pretace v Polsku. Tš/Sk

528.9 KAR'l'OGRAFIE

528.9 : 37(410) = 20 VÚGTK 27 589
WIGGINS, W. D. C.
National qualiflcations in cartography. (Kvalifikace
v oboru kartografie ve Velké Británii.)
Cartogr. J., 7, 1970, č. I, s. 4-7.
Návrh organizace jednotného odborného studia geodézie,
kartografie a plánování ve Velké Británii. Učební osnovy
a požadavky na získání nižšího a vyššího stupně kvali·
fikace, vypracované Společným výborem pro udělování
diplomů a kvalifikačních osvědčení v oboru geodézie,
kartografie a plánování, v němž jsou zastoupeny všechny
organizace, zabývající se geodézií, kartografií a pláno-
váním a četné vysoké školy.

di
VÚGTK 34 460528.913 = 84

GRYGORENKO, W.
Redakcja i opracowanie map ogólnogeograficznych.
(Redakce a zhotovování všeobecně zeměpisných map.)
Warszawa, PPWK 1970. 464 s., 189 obr., 35 tab., čet.
lit.
Kartografie jako věda. Zeměpisná mapa. Metody zná-
zornění zeměpisných prvků obsahu mapy. Kartogra-
fická generalizace. Zásady redakce všeobecně zeměpis-
ných map. Zásady redakce topografických map vyhoto.
vených na podkladě leteckých snímků. Interpretace
leteckých snímků. Metodika a technika zhotovování
všeobecně zeměpisných map. Metodika a technika pří.
pravy mapy pro tisk. Zásady znázornění fyziografických
a společensko-hospodářských prvků obsahu v topogra-
fických mapách. Cesty rozvoje kartografie a zdokonalo-
vání topografických map.

528.914 : 528.59-503.55 = 20 VÚGTK 27 589
KOEMAN, C.-· VAN DER WEIDEN, F. L. T.
The application 01 computation and automatic drawing
instruments to strllctural generalisation. (Použití počítače
a automatického kreslicího zař'ízení pro generalizaci
map.)
Cartogl'. J., 7, 1970, č. 1, s. 47-49, 9 obr.

Ručně prováděná generalizace obsahu mapy závisí do
značné míry na zkušenostech kartograťa a má subjektiv-
ní charakter. Je uveden příklad generalizace hranic
Holandska pomocí samočinného počítače s připojeným
automatickým kreslicím zařízením z měřítka 1 : 25 000
do osmi různých měřítek od 1 : 600 000 do 1 : 3 500 000.
Výsledky jsou porovnány s odpovídajícími mapami
z Atlasu Holandska. Jsou uvedeny podmínky, za kterých
se automatickou generalizací dosáhne dobrých výsledků.

di

528.921 : 912(084.3) : 631.4(430.2) = 30 VÚGTK 11200
KOCH, W. G.
Zur Gestaltung mittelmasstiibiger Bodenkarten in der
DDR. (K tvorbě půdních map středních měřítek v NDR.)
Vermessungstechnik,18, 1970, č. 10, s, 383-387, 2 obr.,
1 tab., lit. ID.
Účel a využití púdních map středních měřítek, které
mají být zhotoveny v NDR. Otázka mapových prvků.
Návrhy na vytvoření tematického mapového obsahu
a topografických podkladů.

SchjVá

528.935 = 20 VÚGTK 27 589
BARTZ, B. S.
An analysis 01 the typographic legibility literatllre:
Assessment 01 its applicability to cartography. (Rozbor
typografické čitelnosti psaného textu: Možnost použití
v kartografii.)
Cartogr. J., 7, 1970, č. 1, s. 10-16, 1 obr., lit. 23.
Přehled literatury a výsledků výzkumů, zabývajících
se čitelností různých typů písma. Fyziologické, technické
a psychologické faktory, ovlivúující čitelnost textu.
Možnost aplikace výzkumů v kartografii. Závěrem je
uvedeno, že fyziologické a psychologické faktory při
čtení písma v mapě jsou zcela rozdílné než při čtení
souvislého textu. Výsledky výzkumů čitelnosti běžných
textů se většinou nedají aplikovat v kartografii.

528.936: 711.4 = 84 VÚGTK 8 055
WOLNY, B.
Kilka lIwag lV sprawie aktualizacji map miejskich.
(Několik poznámek k otázce údriby městských map.)
Przegl. geod., 42, 1970, č. 12, s. 514.

Kritické připomínky k některým nedostatkům polských
předpisů, upravujících údržbu městských map. Zejména
se poukazuje na skutečnost, že tyto předpisy přesně
nevymezují údržbu map v jiných měřítkách, než je mě-
řítko mapy vzniklé z doplúovacích měření. Rovněž podle
dosavadních př'edpisů nemohou být dostatečně splněny
podmínky hospodárnosti prací ani potřeby uživatelů
map. Návrh, jak by bylo možno řešit tuto problematiku.

TšjVá

528.94 : 912(084.3) (47) = 82 VÚGTK 7 936
KEBNER, Ju. G.· NIKIŠOV, M. 1.
Sozdanije serii tematičeskich kart SSSR - nžnaja
zadača sovetskoj geografU i kartografU. (Vytvoření série
tematických map SSSR - důležitá úloha sovětské
geografie a kartografie.)
hv. AN SSSR, Se. geogr., 20, 1970, č. 6, s. 5-10.
Návrh formulace problému za účelem zvýšení zájmu so·
větské geografické společnosti o posouzení nové úlohy
geografů a kartografů. Vydání vědeckoinformačních te-
matických map. Krátké historické ohlédnutí za karto-
grafickými díly. Určení map. Vydávání map na základě
mezinárodní spolupráce. Souborné tematické mapy
SSSR.
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528:001.89(438) ,,1945/1975"= 84 VÚGTK10 816
DoBACZEWSKA, W.-GAZDZICKI, J.-KRyl\iSKI, S.-aj.
Stan badaií (1945-1970) oraz glówne kierunki ich roz-
woju (1971-1975) w dziedzinie geodezji i kartografil
w Polsce. (Stav výzkumu (1945-1970) a hlavní směry
jeho rozvoje (1971-1975) v oblasti polské geodézie
a kartografie.)
Geod. i Kartogr. (Varšava), 19, 1970, č. 4, s. 305-309.
Přehled vědeckých, teoretických a experimentálních
prací provedených za dobu 25 let trvání lidového Pol-
ska v oblasti vyšší geodézie, kartografie a inženýrské
geodézie. Výzkum možností použití fotogrammetrie a
elektronických metod v urbanismu, stavebnictví, geo-
logii, hornictví, zemědělství a lesnictví. Rozvinutí mo-
derních metod geodetických výpočtů s využitím automati-
zace. Pět základních směrů tendencí rozvoje polského geo-
detického výzkumu. Zaměření plánu polského výzkumu
v oblasti geodézie a kartografie na léta 1971-1975.

Tš!Vá

528:330.116= 82 VÚGTK 34 692
KIMEL'MAN, S. A.
Primenenije ekonomiko-matematii!eskich metodov v ote·
i!estvennoj geodezii i kartografii. (Užití ekonomicko-
-matematických metod v domácí geodézii a kartografii.)
Moskva. oNTI CNIIGAiK, 1970, 44 s., lit. 34.
Rozebrány základní oblasti a směry použití matema·
ticko-ekonomických metod (MEM) v sovětské geodézii
a kartografii. Vysvětlena ekonomická formulace úloh
a zvláštností sestavení jejich matematických modelů.
Velká pozornost je věnována úlohám, které dávají znač-
ný ekonomický efekt při jejich racionálním používání
ve výrobě. Vybrány perspektivní oblasti použití MEM.

vI

528.01/.08 MEttlCKt METODY. vf POCTY. pttESNOST

528.024.5:531.787.2=30 VÚGTK 2332
MOLLER, D.
Barometrische Hohenmessung mU Taschenhohenmesser
"Thommen". (Barometrické měření Výšek s kapesním
výškoměrem "Thommen".)
Allg. Vermess.-Nachr., 77, 1970, Č. 8, s. 332-338, 3 obr.,
lit. 7.
V geodeticky málo pokrytém území se stále více uplat-
ňuje - obzvláště k určení vlícovacích bodů při foto-
grammetrickém zpracování map - barometrické měře-
ní Výšek jako nejhospodárnější postup. Autor popisuje
přístroj, práci s ním, úvahy o přesnosti a testování
měření přístrojem na gravimetrické základně university
v Karlsruhe. Ra

528.1/.5 GEODtzlE

528.14=84 VÚGTK 10816
ADAMCZEWSKI,Z.
Problemy numeryczne niellniowego rachunku wyrów-
nawczego. (Číselné problémy nelineárního vyrovnávací-
~p~~) ;
Geod. i Kartogr. (Varšava), 19, 1970, č. 4, s. 251-268,
7 obr., 3 tab., lit. 6.

Diskutuje se několik důležitých číselných problémů
spojených s použitím nelineárních metod v geodetic-
kých výpočtech. Zvláštní" pozornost je věnována algo-
ritmu CARSTESIAN DESCENT, který lze považovat za
zobecněný Seidelův postup pro řešení systémů lineár-
ních a nelineárních rovnic. Předloženy jsou dva teoré-
my o tzv. geometrické konvergenci Seidelova postupu
pro řešení systémů normálních rovnic. Dokazuje se
důležitý význam Seidelova postupu jako kvaziexaktního
postupu pro metodu nejmenších čtverců. Tento algorit-
mus vyžaduje velmi málo míst v paměti počítače.

Tš!Vá

528.45:625.78(438) = 84 VÚGTK15007
PACHELSKA,S.
Badania i ocena przydatnosci niekt6rych wykonanych
w Polsce wykrywaczy urzQdzen podziemnych. (Výzkum
a hodnocení vhodnosti některých hledači'! podzemních
vedení polské výroby.)
Pro Inst. Geod. Kartogr., 17, 1970, Č. 2, s. 47-76, 12 obr.,
7 tab., lit. 9.
Zpráva o výzkumu elektronických detektori'! (hledači'!)
podzemních vedení provedených polským Geodetickým
a kartografickým ústavem za účelem ověření vhodnosti
těchto zařízení pro geodetické práce při zaměřování
městských podzemních inženýrských sítí. Jednalo se
při tom o určení přesnosti polohy kabeli'!, potrubí apod.
v horizontální rovině a o určení rozsahu detekční
schopnosti použitých přístroji'!. Zkoušky byly provedeny
s těmito přístroji polské výroby: detektor PoLTRA-S,
lokalizátor LR-1, hledač STU-2. Tš!Vá

528.45(437.11) :681.3.07 VÚGTK 34 628

KUBAT, V.-BLAZEK, F.-HRoN, 1. aj.
Banka dat o inž. sfUch na územi Prahy.
Praha, Inst. pro staveb. techniku 1969. 93 s., 6 pří!.
Popis existujících systémi'!. Cíle očekávané od banky
dat podzemních sítí. Výběr struktury dat. Vyhodnocení
podkladi'!. Návrh problémově orientovaného jazyka. Pro-
gramový podsystém banky dat. Organizace informační-
ho centra. Ekonomický rozbor. Sch!Vá

528.46:711.163(494)=84 VÚGTK 8055
ZIELIl\iSKI, A.
Komasacja grunt6w w Szwajcarii. (Scelování pozemki'!
ve Švýcarsku.)
Przegl. geod., 43, 1971. Č. 1, s. 26-27.
Švýcarsko, stejně jako jiné evropské země, se musí
zabývat kritickým stavem struktury zemědělských hos-
podářství, neboť di'!sledkem industrializace země se ze-
mědělský pi'!dní fond stále zmenšuje. Do r. 1880 byla
náprava struktury zemědělských hospodářství ve Švý-
carsku pouze soukromou záležitostí. Teprve později do·
chází zde ke scelování pozemků, financovanému státem.
Historický vývoj švýcarského scelovacího práva. Pře-
hled švýcarského systému scelování. Tš!Vá

528.481:622.1 VÚGTK 34620
HEP, L.
Mapováni terénnich zlomů a sesuvů v poddolovaném
územf.
ReL B10 z: Symp. pracovníki'! báň. pri'!myslu "Hornická
Příbram ve vědě a technice", sekce di'!l. měř. a inž.
geod., Příbram 1970. 10 s., 4 obr., lit. 3.
Problematika terénních zlomi'! a sesuvi'! v poddolova-
ném území oKR (Oblast. kamenouhelný revír), jak byla
zjištěna během jejich mapování. V uvedeném případě
se jedná o geotechnické projevy nadloží, které nelze
vysvětlit pouze interpretací výsledků měření deformací,
ale je nutno sledovat poddolované nadloží jako horni-
nové těleso se všemi projevy pře tvárných vlastností
hornin. Přímé sledování horizontálního napětí v (kp/cm2),
které mi'!že bezprostředně indikovat ohrožení úze-
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mi extrémnimi zlomy, resp. sesuvy. V okamžiku měření
se registruje skutečné horizontální napětí, resp. stav,
kdy svažitý terén je ohrožen sesuvy. Měření skutečných
horizontálních napětí in situ je přístrojově i cenově
nenáročné a rychlé. Sch/Vá

528.484:528.548

CECH, V.
Připojovací a nsmlirňovací mliření pomocí optického
provažovače PZL.
Ref. B8 z: Symp. pracovníků báň. průmyslu "Hornická
Příbram ve vědě a technice", sekce důl. měř. a inž.
geod., Příbram, 1970. 19 s., 10 obr., lit. 4.
Pro vytyčování městských podzemních staveb, kde
vstup do podzemí je možný pouze šachtou, např.
kanalizace, tvárnicové tratě, stavba metra apod. v hloub-
kách 15-25 m pod povrchem byla vyvinuta metoda za
použití automatického optického provažovače Zeiss
PZL. Princip metody. Promítnutí směru a délky. Prak-
tické použití. Přesný způsob promltnutí směru. Cílová
značka. Porovnání výsledků měření. Přesnost metody.
Popisovaná metoda nemůže v plném rozsahu nahra-
dit dosud používané metody, neboť přesnost prudce
klesá s hloubkou provážení. Sch!Vá

528.489:621 VÚGTK 34 620

VEJD~LEK, J.
Dynamika inženýrské geodézie v prdmyslu.
Ref. B6 z: Symp. pracovníků báň. průmyslu "Hornická
Příbram ve vědě a technice", sekce důl. měř. a inž.
'geod., Příbram 1970. 23 s., 2 obr., lit. 31.
Informativní přehled o možnostech aplikace geodetic-
kých metod ve strojírenství. Parametry přesnosti ve
strojírenství. Přesnost osazení ocelových konstrukcí.
Přesnost strojnich součásti. Přesnost měřických metod.
Geodetické mikrosítě a přesnost jejich určeni. Pomůc-
ky k určeni rozměru. Měřeni převýšení. Aplikace prů-
myslově měřických metod v praxi, tj. při montážích,
opravách a provozu různých .strojních zařízení.

Sch/Vá

VÚGTK 34620528.489:666.94.041.57

HUDÁK, O.
Technologické předpisy pro zamliřovllní rotačních peci.
Ref. B11 z: Symp. pracovniků báň. průmyslu "Hornická
Přibram ve vědě a technice", sekce důl. měř. a inž.
geod., Přlbram 1970. 11 s.
Zkušenosti ze zaměřování rotačních pecí typu Lepoll
jsou svými rozměry a vahou (přes 500 t) velmi citlivé
na sebemenší vychýlení ať už směrové, nebo výškové.
Jelikož Technologické postupy pro měření deformací
rotačních pecí a jejich rektifikace, jakož i Techno-
logické pokyny výrobců těchto zařizeni nevystihují zce-
la správně a dostatečně problém zaměřování a výpočty
prvků, potřebných pro dokonalou rektifikaci, je pouká-
záno na ty momenty,. na které bude třeba brát zřetel
v nových Technologických předpisech. Měřické práce.
Měřeni deformací pláště. Výpočet rektifikačních prvků.
Rektiflkace rota čni pece. Sch!Vá

528.526.6:622.1=82 VÚGTK 34 371
OGLOBLIN, D. N.-MUZYKANTOV, V. K.
Girokompasy v markllejderskom dele. (Gyroteodolity
v důlnim měřictvi.)
Kyjev, Technika 1970. 96 s., 64 obr., 6 tab., lit. 5.
Základni údaje z teorie gyroteodolitů, nezbytných pIO
správné chápáni jejich principu práce a konstrukce.
Velká pozornost je věnována popisu nejnovějších mode-
lů sovětských (MV2M a MT1) a zahraničních (Gi-B1)
gyroteodolitii, které se používají v báňském priimyslu
SSSR. Uvedeny údaje o malých gyroskopech, které mo-
hou být využity v rudném priimyslu. Praktické pokyny
o zpiisobech provedení řady diiležitých prací pomocí
současných gyroteodolitii. Brožura je určena pro diilní
provozni měřiče uhelného a rudného priimyslu. Může
být prosp~šná pro stlldenty dQlni měřičské specializace.

VI

4. 7. 1969
15. 1. 1970

VÚGTK 34 366
CSSR
PAT 135065

528.541.8
42 c, 1/01
42 c,l1/01
MPTG01 c
SADILEK, M.
Trojnohý stativ pro nivelační lať.
15. 1. 1970. 3 s., 1 obr.
Předmětem vynálezu je trojnohý stativ pro nivelační
lať, jež je v hlavě stativu přesně a pevně ustavitelná
a otáčivá kolem svislé osy do směru záměry tím zpil-
sobem, že v hlavici stativu je uložen otočně kolem svis-
lé osy v kuličkovém ložisku vodorovný kotouč s otvo-
rem, ve kterém je upravena dvoudHná vodicí objimka,
opatřená fixační svorkou pro zajištění neměnné výško-
vé polohy nivelační latě. Schematické znázornění pří-
kladu provedení trojnohého stativu se vsazenou ni-
velačni latí v perspektivním pohledu. Sch!Vá

528.711.18:629.783=20 VÚGTK 9988
WOBBER, F. J.
Orbital Photos Applied to the Environment. (Družico-
vé snimky použité pro studium krajiny.)
Photogram.Engng, 38, 1970, č. 8, s. 852-864, 11 obr.,
lit. 9.
Rozbor snimkii, pořízených výzkumnými raketami, dru-
žicemi Gemini a Apollo, ukazuje na užitečnost a mož-
nosti použiti snimkii malého měřltka a nízké rozlišo-
vaci přesnosti pro studium krajiny. Poněvadž se města
rozriistají do městských aglomerací, je nutné, aby pro
tyto účely byly voleny zcela jiné metody pro region.
plánování včetně metod extenzívnich (tj. využití snim-
ků z uměl. dr~žic Země). Sk
528.711.7:778.6=20 VÚGTK9988
CLEVELAND, N. P.-McFADDEN, W. J.
Electronic Color. (Barevné snímky pořízené elektro-
nicky.)
Photogram. Engng, 38, 1970; č. 8, s. 830-839, 4 obr.
Americká mapovaci společnost Mapco, Inc. používá pro
kontaktni kopírováni černobHých snímků přístroje
LogE CP-18 a pro barevné .snímky přistroje LogE
Mark III. Použití těchto přistrojii přineslo pod-
statné zlepšení kvality snímkii 1 ekonomiky použití jak
černobHých, tak i barevných snímků. Systém Kodak
Ektachrome Aero-Neg Color byl s úspěchem použit
v lesnictví společností vyrábějící papir. Uvedená spo-
lečnost vyhotovuje i černobílé kontaktní kopie z ba-
revných negativů. Interpretátor pak obdrží pro svou
práci dvojici snímkii, z nichž jeden je barevný a druhý
černobílý, na kterém pak provádi záznamy. Společnost
nyní již má dostatek zkušeností pro snímkování na
barevný materiál za podmínek stejných jako pro černo-
bHé snímkováni. Sk,
528.722.31.067.4= 50 VÚGTK 17999
BRUCKLACHER,W.
Progressi nella tecnica dell' ortofotografia. (Pokroky
v ortofotograflcké technice.)
Boll. Soc. ital. Fotogram. Topogr., 1970, č. 3, s. 13-22,
9 obr.
Dvě hlavni etapy rozvoje přístrojii pro zhotovováni orto-
fotomap: 1. přistroje 1. generace, 2. přistroje II. gene-
race. Základní principy přistrojů 1. generace (Beaniiv
ortofotoskop, Zeissův ortofotoprojektor GZ 1, Wildiiv
stereomat B8), charakterizovaných tím, žefotomapa se
vyhotovuje současně s procesem sestrojování stereosko-
pického modelu. Teorie přístrojů II. generace (Zeissiiv
ortoprojektor GZ 1 s přídavným čtecím přístrojem),
založených na využití informací o výškových údajích
uložených v paměti přístroje, což vede nejen k rychlé-
mu a ekonomickému zhotovová.ní kartografických děl
na principu ortofotografie, nýbrž i k zlepšeni jejich kva·
lity, které lze dosáhnout touto novou technikou.

. Tš/Vá
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VERESS, S. A.
Air Pollution Research. (Výzkum znečišťování ovzduší.)
Photogram. Engng, 36, 1970, č. 8, s. 840-848, 6 obr.,
Ut. 19.

Z leteckých svislých i šikmých snímků mohou být teo-
reticky získány informace o velikosti částeček ve vzdu-
chu. Snímky znečištěného ovzduší umožní vyhotovit ma-
pu topografického typu, jejíž přesnost je přijatelná pro
službu, sledující znečišťování ovzduší. Kvalitativní rn-
bor znečištěného ovzduší umožní fotogrammetrické
určení koeficientu, z něhož může být určena koncen-
trace znečištění. Zjištěné údaje mohou být dále využity
ke stanovení ročního rozložení znečištění. Sk

VLCEK, J.
Fotogrammetrie ve svislé jlímě.
Ref. B5 z: Symp. pracovníků báň. průmyslu "Hornická
Příbram ve vědě a technice", sekce důl. měl'. 'a inž.
geod., PřUJram 1970. 23 S., 6 obr., 3 tab., lit. 24.
V poslední době proniká fotogrammetrie i .do měření
ve svislých jámách. Uplatnění stereofotogrammetrie Je
možné s použitím dvojitých komor; střední chyby pro
dvě délky základen jsou sestaveny v přiložené tabul-
ce. Z jednosnímkových fotogrammetrických metod je
možné při měřep.í v jámách využít metodu světelných
řezů, známou pro měření příčných profilů v podzemí.
Popis přístroje, jenž byl pro měření v jámách zvlášť
zkonstruován. Sch/Vá

SITEK, Z.-JACHIMSKI, J.
Conception of a photogrammetric determination of the
volume of dumping materials under gantry bridges.
(Koncepce fotogrammetrického určování objemu sklá-
dek pod jeřábovými mosty.)
Ve: Photogrammetry. Krak6w, PAN 1970, s. 53-63,
6 obr., 2 tab., lit. 2.
Geodetická měření objemů metalurgických surovin,
které jsou na skládkách v metalurgických závodech,
jsou provázena nesnázemi co do přesnosti a bezpeč-
nosti měřeni. Navrhuje se nová,- fotogrammetrická me-
toda určování objemů surovin, skladovaných pod je-
řábovými mosty, a to s přihlédnutím k bezpečnosti prá-
ce měřických skupin. Podkladem mapování jsou svislé
snímky pořízené z nosníku jeřábového mostu. Podr:lb-
ný popis technologie polních a kancelářských fo~o-
grammetrických praci. Touto metodou je zaručena přes-
nost několika procent určeného objemu. vI

FRANKE, H. G.
Graphics for the LEM Simulator. (Grafické podklady
pro výcvik přistávání měsíčního modulu.)
Photogram. Engng. 36, 1970, Č. 8, s. 823-829, 9 obr.
Pro výcvik kosmonautů v přistávání na Měsíci byly
připraveny grafické podklady, zobrazující měsíční
a zemský povrch (většinou ze snímkťl., pořízených dru-
žicemi Ranger a Surveyor). Uvedené podklady, připra-
vené americkou firmou Aero Service Corp., zobrazovaly
na pásu filmu 24 cm širokém všechno, co budou vidět
kosmonauté při přistávání. Podkladovými materiály byla
mapa v měř. 1: 1 mil. a pozemská navigační mapa
v měl'. 1:5 mil. Velmi těžkým problémem byl převod
mapové projekce na projekci použitou pro grafické
podklady, které byly vyhotoveny v měl'. 1: 18,4 mlI.
a 1: 44 000 pr!? vzdálený a bUzký pohled na Měsíc
a v měl'. 1; 58 'mil. pro pohled na zemský povrch.

Sk

528.77:338.23=20 VÚGTK 6722
DI PENTIMA, A. F.
Automation in photo interpretation. (Automatizace při
interpretaci snímkd.)
Photogrammetria, 26, 1970, Č. 5/6, s. 167-182, 11 obr.,
Ut. 29.
Clánek je vyžádaným příspěvkem VII. komise (Inter-
pretace) pro sjezd Mezinárodní fotogrammetrické společ-
nosti v červenci 1968 v LaUsanne, Švýcarsko. Pojedná-
vá o potřebách pro interpretaci snímkťl. a shrnuje vý-
sledky práce za poslední 4 roky. Uvádí jako obzvláš-
tě zajímavé studie "Cornel1 Aeronautical Laboratories"
o automatizaci řízení vyhodnocování informací a vývoj
zařízení pro automatické registrování obrazu a výběru
vUcovacích bodťl.. Clánek uzavírá, že problém automati-
zace interpretace snímkťl. není plně vyřešen a ačkoliv
úsilí o zvýšení automatického rozlišování obsahu sním-
kťl. bylo veliké, výsledky nejsou slibné jak z hlediska
bádání, tak ani z hlediska použití. Ho

528.9(084.3-11/-13)( 45)(091) = 50 VÚGTK 17999
RIZZONI, W.
La cartografia a media e grande scala nell'ltalia me-
rldionale dali unita ad oggi. (Kartografie jižní Itálie
středních a velkých měřítek od sjednocení do dneška.)
Bol1. Soc. ital. Fotogram. Topogr., 1970, Č. 3, s. 35-52,
9 obr.
Historický vývoj italské geodetické sítě. Nivelační sítě.
Spojení Sardinie s kontinentem. Zpťl.sob kartografického
znázornění. Generální revize po r. 1960. Sltě katastrál-
ní služby a sítě Námořního hydrografického ústavu. Ma-
py Vojenského zeměpisného ústavu do r. 1927. Karto-
grafie po r. 1927 s využitím fotogrammetrie. Práce sou·
kromých firem. Mapa Kalábrie 1: 10000. Studijní práce
v oboru kartografie. vI

528.9:528.235=82 VÚGTK 15881
PAVLOVA, O. A.
Perspektyvnyje azimutaI'nyje i cilindrii!eskije projekcii
s pozitivnym izobralenijem zemnoj poverchnosti i ích
primenenlje dlja sostavlenija kart i geografii!eskoj pri·
vjazki kosmii!eskich fotografij ZemlL (Perspektivní azi-
mutální a válcové projekce s pozitivním zobrazením
zemského povrchu a jejich -použití pro sestavení map
a geografického připojení kosmických fotografií Země.)
Vest. Leningr. Univ., Sel'. Geol. Geogr., 25, 1970, Č. 12,
s. 126-130, 2 obr., 3 tab., lit. 3.
Perspektivní azimutální projekce s pozitivním zobraze-
ním Země, navržená N. N. Volkovym a V. Dumitres-
kem. Vzorce pro výpočet polárních a ipr~voúhlých sou-
řadnic, měřítka dálek ve směru poledníkťl. a rovnobě-
žek, měřítka ploch a max. zkreslení úhlťl.. Výpočet dvou
příkladťl. - výchozí údaje. Prvky vnější orientace. Pro-
jekce koule na boční povrch Válce, dotýkající se v za-
dané kružnici paprsky, vycházejícími z pohyblivého
bodu. Rovnice perspektivních válcových projekcí s po-
zitivním zobrazením zemského povrchu. Měřítko délek
ve směru poledníku. Co ukázaly výsledky výzkumu. Vy-
užití válcových projekcí s pozitivním zobrazením zem-
ského povrchu. VK

528.9:911.3 (47) =82 VÚGTK10530
BUCHGOL'C, O. E.-KOROClcYN, V. P.

Leninskije idei v oblasti soclaI'no-ekonomli!eskoj karto-
grafii i ich daI'nejileje razvitije. (Leninské principy
v oblasti sociálně ekonomické kartografie a jejich další
rozvoj.)

Vest. Mosk. Univ., Sel'. Geogr., 25, 1970, Č. 5, s. 3-9,
lit. 17.
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Pozornost věnovaná V. 1. Leninem rozvoji sovětské kar-
tografie. Výroky V. 1. Lenina o mapách ekonomických,
politických, historických, etnografických, vojenských,
administrativních, skolských a agitačně propagačních.
Významná kartografická díla. Sestavení map současné-
ho imperialismu. Diskutovány otázky spojené s rozdíly
ve vyhotovování map v socialistických a kapitalistu>
kých státech. VK

528.913:912[084.3-12] [437] [083.133]
SMERNICE
Směrnice pro tvorbu základní mapy 1: 10 000.
Praha, CÚGK 1970. 10 s., 1 vol. příl.
Pojem základní mapy v měřítku 1: 10000. Účel základ-
ní mapy. Souřadnicový a výškový systém. Klad a roz-
měry mapových listů. Označení mapových listů. Obsah
základní mapy. Císelný, grafický a doplňkový podklad
základní mapy. Přesnost základní mapy. Hlavní zásady
tvorby, vydávání a rozšiřování základní mapy. Postup
prací. Výběr a rozsah lokalit. Způsob rozšiřování. Zá-
věrečná ustanovení.

528.914:681.3 VÚGTK 34667
SRNKA, E.

Analytické řelíení generalizace v kartogl'afii.
Brno, VAAZ 1968. 159 s., 60 obr., 8 tab., 8 příl., lit. 107.
Současný stav reglementace kartografického výběru.
Analytické řešení reglementace kartografického výběru.
Zákon výběru s jednoduchou závislostí. Zákon výběru
čarových prvků s dvojitou závislostí. Algoritmus po-
stupné generalizace. Vliv proměnného stupně výběru
na zkreslení. Přehled nejdůležitějších vztahů a vzorcu.
Vyšetření stupňů a charakteru generalizace na česko-
slovenských topografických mapách. Metodika a vý-
sledky rozboru. Sch/Vá

528.923:678.5=82 VÚGTK 34690
TIMOFEJEV, K. A.
Vyčerčivanije kart na plastikach v SSSR i za rubefom.
[Kreslení map na plastické fólie v SSSR a v zahraničí.]
Moskva, ONTl CNIlGAiK, 1968, s. 5-41, lit. 30.
Změna, technologie při vytváření topografických map
a map malých měřítek. Používání průhledných umě-
lých málo se deformujících materiálů. Nevýhody po-
užití kladívkové čtvrtky. Umělé hmoty - jejich seznam
a krátké charakteristiky. Kreslení na plastických fó-
liích; příprava průhledného podkladu, tuše a vlastní
kreslení. Kresličské pomůcky. Zkušenosti z kreslení na
plastických fóliích v SSSR. VK

528.924:681.94= 82

GALKIN,V. M.
Graviroval'nyje pribory i instrumenty, primenjajemyje
pri sostavlenii i podgotovke kart k izdaniju za rube-
žom. [Rycí přístroje a pomůcky používané v zahraničí
při sestavování a přípravě map k vydávání.)
Moskva, ONTI CNIlGaiK, 1968, s. 42-51, 20 obr.
Rytí originálů do lakové vrstvy na průhledné podložce.
Různorodost rycích přístrojů a pomůcek od nejjedno-
dušších po nejsložitější. Jejich krátké charakteristiky.
Státy vyrábějící tyto přístroje a pomůcky. Rozpracova-
né návrhy na nové přístroje. VK

528.927:655.3= 30 VÚGTK 12896
SCHMlDT, H.
Neue Verfahren zur Herstellung vielfarbiger Karten.
[Nové metody výroby vícebarevných map.] .
Vermess.-techn. Rdsch, 32, 1970, č. 12, s. 460-464
10 obr. Pokrač.
V podstatě se nejedná o nové metody pro zhotovování
vícebarevných map. Tyto metody jako techniky grafic-
kého průmyslu jsou známy, pouzé jejich použití pro

tisk map je zatím neobvyklé. Takto mohou být zhoto-
vovány městské plány, turistické mapy, znázornění sta-
tistických šetření, zvláště pak stavební plány tříbarev-
ným rastrovým tiskem - v potřebné kvalitě a rozlišení
barev. Popis pracovních metod knihtisku, hlubotisku
a tisku z plochy. V dnešní době se nejvíc používá ofse-
tového tisku. Stručný historický přehled vývoje a popis
této metody. Sch/Vá

622.1:528.414:528.526.6 VOGTK 34620
ŠOTTI, J.
Gyroteodolitové polygonové ťahy.
ReL B3 z: Symp. pracovníků báň. průmyslu "Hornická
Příbram ve vědě a technice", sekce důl. měř. a inž.
geod., Příbram 1970. 22 s., 3 obr'l lit. 11.
Některé otázky zpracování podzemních polygonových
pořadů, orientovaných měřením gyroteodolitem a ně-
které praktické uzávěry, vyplývající z příslu~ých roz-
borů. Zpracování budovaných polygonových poi'adů
volných a vetknutých; Zpracování již vybudovaných po-
řadů. Sch/Vá

622.1:528.517 ViÚGTK34620

VLCEK, J.
Měřitelnost pasívního reflexu světelného dálkoměru.
ReL B9 z: Symp. pracovníků báň. průmyslu "Hornická
Příbram ve vědě a technice", sekce důl. měř. a mž.
geod., Příbram 1970. 6 s., 1 tab.
Zaměřování nepřístupných prostorů, které vznikají při
podzemní těžbě surovin světelným dálkoměrem AGA 6,
6A, který umožňuje při použití Hg-lampy dosáhnout mě-
řitelný pasívní reflex od přirozené, neupravené skalní
stěny, případně hornin na vzdálenost 25 až 100 m
s příznivými středními chybami. Dosahová vzdálenost
závisí na čistotě ovzduší v zaměřovaných prostorách.
Způsob a výsledky ověření. Možnosti využití světelných
dálkoměrů v hornictví uvedeným způsobem.

Sch/Vá

622.1:621.375.826 VŮGTK 34 620
ŠVAGR, V.

Vytyl!ování velkoprofilových důlních děl laserovou sou-
pravou FGK-202.
ReL B2 z: Symp. pracovníků báň. průmyslu "Hornická
Příbram ve vědě a technice", sekce důl. měř. a inž.
geod., Příbram 1970. 15 s., 3 obr., lit. 9.
Podrobnější popis československého výrobku, laserové
soupravy TKG-202, vyvinutého speciálně pro vytyčovací
práce v podzemí. Vytyčování velkoprofilových důlních
děl. Vytyčování a kontrolní body. Možnosti praktických
aplikací laserů v důlněměřické praxi. SCh/Vá

622.1:621.375.826 VOGTK 34620

TLUST?, J.
Některé problémy s využitím laseril. v dil.lním měřictvf.
ReL B4 z: Symp. pracovníků báň. průmyslu "Hornická
Příbram ve vědě a technice", sekce důl. měř. a inl.
geod., Příbram 1970. 22 s., 14 obr., lit. 10.
Souhrn výsledků výzkumů prováděných na katedře spe-
ciální geodézie stavební fakuty ČVUT v Praze v po-
slední době. Převaha řešených problémfi je ve verti-
kálním směru. Obdobné problémy jsou ve směru hori-
zontálním. Jsou naznačeny některé okolnosti, na nichž
jsou dosahované Výsledky závislé. Atmosféra důlní já-
my. Určování středu svazku laserových záření. Rozbor
kontrolního měření. Výsledky měření provedených do
větších hloubek. Vytvoření zářivých rovin ze svazku
laserového záření. Při provažování laserem se dosud
nepodařilo dosáhnout přesnost docilovanou klasickými
metodami. Sclt!Vá
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628 GEODiZIE, FOTOGRAMMETRIE
A KARTOGRAFIE VŠEOBECNĚ

528 : 607
KOUBA, J.

Geodetické a kartograftcké informace v informa.ěnich
systémech.
Územní plánování, 1970, Č. 5-6, s. 16-17.
Zdůvodnění významného postavení geodetických a kar-
tografických informací v informačních systémech. Před-
poklady pro využití současného stavu geodetických
a kartografických informací v informačních systémech.
Příprava využití samočinných počítačů pro zpracování
a údržbu písemných operátů EN a sumarizačních prací.
Potřeba zvýšení rozsahu geodetických údajů a map
a zlepšení jejich aktualizace a technického systému.
Systémová analýza činnosti středisek geodézie s cílem
orientace struktury a programu jejich prací. Výzkum
registru souřadnic, který zajistí jednotné a hospodárné
sledování polohy oinforma,cí.

528: 007
ZPRÁVA

VÚGTK 34629
TECHN-Z

Zpráva k návrhu informaěniho systému geodézie a kar-
tografte.

Praha, VÚGTK 1970. 24 s., .'"příl.
Projednání návrhu. Výzkum informačního systému geo-
dézie a kartografie. Opatření vyplývající z prací na
informačním systému. Návrh na informační systém
geodézie a kartografie. Současný stav geodetických
a kartografických informací. Základní požadavky na
informační systém geodézie a kartografie. Zásady bu-
doucího informačního systému geodézie a kartografie.
Registr evidence nemovitostí. Registr map a souřadnic
(geodetických údajů). Zdůvodnění návrhu. Návrh opa-
tření a realizace.

528 : 007 : 711

KOBILICA, J.

Sch/Vá

VúGTK 34679

528.113 : 528.441 = 30
OBERHOLZER, G.

Amtliche Fehlergrenzen des Katasters fiir die Neumes·
sung von landwirtscha!tlich genutzten Grundstiicken

(Úřední katastrální meze chyb pro nová měření země·
dělsky užívaných pozemků.)
Miinchen, Bayer. Akad. d. Wiss. 1969. 108 s., 22 obr.,
8 tab., 2 příl., lit. 82.
Současné úřední meze chyb pro měření délek. Hlediska
pro stanovení mezí ochyb. Funkce katastru ve vztahu
k měřické přesnosti. Problém meze chyb z hlediska po·
zemkových úprav. Evidence katastrálního měřického
operátu. Zavedení mezí chyb do dvou tříd. O sjedno.
cení mezí chyb ve Spolkové republice. Některá stano-
viska k úředním předpisům, týkajících se přesnosti.
Rozpor mezi veřejným míněním a věcnou potřebou.
Dnešní situace.

Sch/Vá

528.2 : 629.783 : 338,23 = 945.11 VÚGTK 9133
HALMOS, F. - KADÁR, 1. - KARSAY, F.

A geodéziai célú szatellitamegftgyelések és kiértékelések
automatizálása. (Automatizace pozorování umělých
družic pro geodetické účely a jejich vyhodnocení.)

Geod. és Kartogr., 22, 1970, č. 6, s. 401-412, 6 obr.,
lit. 30.
Vyšetřují se možnosti "automatizace fotografických, la·
serových a dopplerovských pozorování družic, od plá.
nování měření až po výpočet geodetických souřadnic.
Schémata sestavená ve formě tabulek obsahují pracov-
ní programy pozorování, přípravu vyhodnocení, auto-
matizované proměřování snímkových souřadnic, orien-
taci fotografických desek, výpočet oprava zhušťování
údajů. Stručně je uvedeno základní přístrojové tech-
nické řešení a systém společné prál'4l komparátorů a po-
čítače. Poslední fáze obsahuje potřebný program vyrov-
nání a výpočtu souřadnic. Kromě fotografických, lase·
rových a dopplerovských pozorování jsou diskutovány
příslušné geodetické práce (triangulace, nivelace atd.).
V souvislosti s výpočty jsou podány návrhy na některá
zjednodušení.

528.27(260) (438) = 84
MAJEWSKA, M.

vI

VÚGTK 8055

Doswiadczalne pomiary grawimetryczne na Morzu
Baltyckim w rejonie port6w Kolobrzeg i Darlowo.
(Experimentální gravimetrická měření na Baltickém
moři v oblasti přístavů Kolobrzeg a Darlowo.)
Przegl. geod., 43, 1971, č. 1, s. 51-52, 1. obr.
Otázkou graviIl!etrických měření na moři se rovněž
zabývá polský Ustav geodézie a kartografie. Poněvadž
nemá k tomuto účelu vlastní přístroje, je odkázán pouze
na mezinárodní spolupráci, zejména s SSSR. Přehled
zkuše bních gravimetrických měření provedených v oblas-
ti Baltického moře, přičemž výchozím bodem byl tí·
hový pobřežní bod v prístavu Kolobrzeg. K tomuto
účelu bylo použito 3 gravimetrů typu GAL-M. Rozbor
vlivu pohybu lodí a vlastností přístroje na výsledky mě·
ření.

Tš/Vá

528.33.021.6(430.1) VÚGTK 34556
,,1958/1968" = 30
BILLICH, E. - HERMANN, D. - EHLERT, D.

Die von 1968 bis 1968 im westdeutschen Hauptdreieck.
netz durchgefiihrten Tellurometermessungen des Insti·
tuts fiir Angewandte Geodiisie. (Telurometrická měření
Ústavu užité geodézie provedená v západoněmecké
hlavní trigonometrické síti v letech 1958-1968.)

Geodetická prostorová inventarizace.
Praha, VÚGTK 1970. 21 So, 2 příJ.
Orig.: Geodetska inventarizacija prostora. Jugosl. symp.

Geodetska delatnost v oblasti inventarizacije
prostora 1. Bled 1970. .

Účel a použití obecné prostorové inventarizace. Metody
shromažďování údajů o stávajících předmětech v pro-
storu. Metody znázornění prostorových vztahů. Stan-
dardizace znázornění fyzického stavu. Geodetická pro-
storová inventarizace jako nositel obsahu a organizace
obecné prostorové inventarizace. Zhodnocení některých
stávajících evidencí, rejstříků a druhů katastrů. Po-
zemkový katastr. Katastr komunálních zařízení. Stá-
vající regionální a urbanistická dokumentace prostoru.
Různé jiné katastry, rejstříky a evidence. Perspektivy
geod. oboru a prostorové inventarizace. Modernizace
techniky práce.
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Fran1ďurt a. M., Inst. f. Angew. Geod. 1970, 9 S.,
6 pří!., lit. 5.
Základní informace o observaci. Vyhodnocení výsledků
pozorování. Souhrn výsledků pozorování. Centra kon-
cových měřených délek bodů. Redukce vzdáleností mě-
řených tel1urometrem na mezinárodní elipsoid. Reduk-
ce vzdáleností měřených tellurometrem na Besselův
elipsoid. Výsledky tellurometrických měření redukova-
ných na Besselův elipsoid.

SchjVá

528.338: 528.11(430.1) = 30
BARTSCH, E.

Untersuchung der Lagegenauigkeit von Dreleckspunkten
lm Siidosten Hessens. (Vyšetřování polohové přesnosti
bodů trojúhelníkové sítě v jihovýchodním Hesensku.)

Miinchen, Bayer. Akad. d. Wiss. 1970. 51 s., 8 obr.,
12 tab., 14 příl., lit. 56.
Účel měření a vyšetřování. Zkušební síť. Volba vhod-
né oblasti pro vyšetřování. Struktura zkušební sítě.
Měřické přístroje a cejchování. Výsledky měření. Vy-
rovnání různých možných síťových variant. Vnitřní
kvalita sítě. Srovnání mezi zkušební a státní sítí. Srov-
nání měřítek a úhlů v trojúhelníku. Srovnání poloh.
Kvalita vyšetřované části státní sítě. Návrh na zlepšení
státní sítě ve vyšetřované oblasti pomocí transformace.
Konformní rovinné zobrazení se třemi identickými bo-
dy. Použití metody ve vyšetřované oblasti.

528.341 : 629.783= 30
RINNER, K.

Beitriige zur Theorie der geodiitischen Netze im Raum.
(Příspěvky k teorii geodetických prostorových sítí.)
Miinchen, Bayer. Akad. d. Wiss. 1969. 146 s., čet. obr.,
2 tab., lit. 2.
Matematické podklady. Prostorové směrové sítě. Pros-
storové délkové sítě. Prostorové kombinované sítě.
Číselné vyjadřování.

528.341 : 629.783: 528.11= 30

SCHOEPS, D.

Fehlertheoretische Untersuchungen zur kosmlschen
Triangulatlon. (Studie teorie chyb kosmické triangula-
ce.)

Potsdam,' Geodet. Inst. 1969. 70 s., 35 obr., 26 tab.,
lit. 3.
Při metodě kosmické triangulace představuje družice
pomocný prostorový triangulační cíl. Uvažuje se nej-
prve elementární trojúhelníkový obrazec kosmické
triangulace. Zkoumá se závislost střední chyby souřad-
nic nového bodu na výšce družice a poloze subsatelit-
ního bodu. Kromě toho se uvažuje elektromagnetické
měření vzdálenosti družice. Dále se zkoumá šíření chyb
v triangulačním řetězci, vliv měřených azimutů, zákla·
den a délkových měření mezi družicovou stanicí a dru-
žicí na střední chyby souřadnic bodu. Ukazuje se, že
měření vzdáleností silně působí na zmenšení střední
chyby v poloze. Úvahy o teorii chyb ve světové síti
Žongolovičově.

528.47: 338.23(71)= 20

BOYLE,A. R.

Automation in hydrographlc charting. (Automatizace
v hydrografickém mapování.)
Canad. Surveyor, 24, 1970, č. 5, s. 519-537, 8 obr.,
lit. 9.

Podán je všeobecný popis pojmů, materiálů (hardware)
a programů základního systému automatizované karto-
grafie navrženého Universitou v Saskatchewan pro ka-
nadskou hydrografickou službu. Základní systém se sklá-
dá z automatického zobrazovacího systému a ze semi-
manuální digitální jednotky. Rovněž jsou popsány do-
plňky k základnímu systému, které se během jeho vý-
voje ukázaly jako důležité, a jejichž proveditelnost
byla experimentálně prověřena. Mezi těmito doplňky
je interakční vizuální systém, kterého se používá při
zhotovování mapy pomocí počítače a při zařazování zá-
kladních údajů, systém komplexní digitalizace, systém
vizuální kontroly a tiskárna pro výstupní data.

528.48 : 528.411 = 20
LINKWITZ, K.

Geodetic control networks for engineering surveys.
(Geodetické sítě pro zaměřování inženýrských projektů.)
Cand. Surveyor, 24, 1970. č. 5, s. 538-549.
V NSR byly geodetické sítě podrobných bodů původně
zakládány převážně pro vojenské účely a pro oceňování
pozemků. Jejich použití v inženýrské geodézii bylo ne-
patrné. V poslední době však, zejména vlivem stoupa-
jící užitečnosti počítačů, vznikly užší vztahy mezi geo-
dety a inženýry projektanty. Geodetické podklady jsou
důležitým pojítkem mezi projektem, výpočty a vyty-
čením inženýrského objektu v terénu. Avšak těchto pod-
kladů. nemůže být použito bez předchozí zralé úvazy.
Množství klasických geodetických sítí bylo projektová-
no, měřeno a vyrovnáno se zachováním celkové homo-
genity. Kvalita těchto sítí nevyhovovala požadavkům
na přesnost místních kontrolních měření inženýrských
staveb. Důkazem toho jsou uvedené příklady. Nakonec
se diskutují metody optimizace těchto sítí, jež by vy-
hovovaly požadavk~ inženýrských projektů.

528.489 : 621.039.5= 30
FAMILIER, J. 1.

Dle Geodiisie lm Dienst der Atomforschung. Neue Met-
thoden zur Einmessung der Strahlrohrachsen elnes
Atomversuchsreaktors. (Geodézie ve službách atomové-
ho výzkumu. Nové metody zaměřování osy radiační
trubice pokusného atomového reaktoru.)
Miinchen, Bayer. Akad. d. Wiss. 1970, 39 s., 28 obr.,
2 příl., lit. 11.

Popis metody velmi přesného prostorového zaměření
radiační trubice v pokusném atomovém reaktoru v Izra-
eli pomocí nově zkonstruovaných geodetických přístro-
jů, jakož i průběhu prací a získané přesnosti. Základní
koncepce spočívá v tomto případě v pevném systému,
který dovoluje zaměřit a kontrolovat veškeré osy ra-
diační trubice z každého libovolného vnějšího bodu systé-
tému a v kterékoliv časové etapě během stavby pokus-
ného atomového reaktoru, jakož i zajistit jejich přesné
křižování. Popis metody.

528.489: 625.7(430.1)= 30
MůNZ, H. T.'

Fernstrassenbau ausserhalb der Ballungsgebiete.
(Budování dálnic vně území se silnou aglomerací).
Vermessungsingenieur, 22, 1971, č. 2, s. 39-46, 1 obr.,
lit. 2.
Referát na zasedání spolku německých .zeměměř. inže-
nýrů v Nordhein-Westfálsku dne 17. 1. 1970. Autor
popisuje zkušenosti z prací spojených s výstavbou west-
fálské části dálnice_ "Hansalinie" a přípravných prací
na stavbě "Evropské dálnice č. 8". Mapová příprava,
základní měření, polygonisace, síť výškových bodů, vy-
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.týčení os, problémy se stavbou vedlejších objektů pro
dálnici (křižovatky, odpočívadla, benz. stanice apod.),
závěrečná měření a stručný záznam diskuse k předne-
senému referátu. .

528.5: 528.482(438)= 84

SMOLKA, M.

Urz~dzenia do wyznaczania odksztalceó opracowane
i wykonane w Instytucie Geodezji i Kartografti. (Zaříze-
ní pro měření deformací zkonstruovaná a vyráběná
v Ústavu geodézie a kartografie.)
lnformator IGiK (Varšava), 15, 1970, č. 5, s. 8-20,
15 obr.
V mechanicko-konstrukčním oddělení polského Ústavu
geodézie a kartografia ve spolupráci s Podnikem hospo-
dářské geodézie se konstruují a vyrábějí již po dobu ně-
kolika let zařízení a pomůcky pro měření deformací
různých průmyslových objektů, zejména údolních
přehrad. Popis některých z těchto zařízení a pomůcek,
rozdělených do dvou skupin: a) měřická zařízení: ná-
klonoměry KL-l, PN-I0, PN-20, zařízení pro měření
spár (patent č. 48 889), přístroj pro měření změn vzdá-
lenosti (patent č. 53 180); pomocná zařízení: dostře-
ďovací zařízení, signály, terče, laťové stupnice.

Tš/Vá

528.517: 621.375.826= 30 VÚGTK 34646

KAROLUS, A. - HELMBERGER, J.

Einsatz eines KDP - Lichtmodulators zur sinusfijrmi-
gen Helligkeitssteuerung von Laserlicht. (Použití KDP
- světelného modulátoru k sinusoidálnímu zvýšení
světlosti laserového světla;)
Miinchen, Bayer. Akad. d. Wiss. 1969. 36. s., 29 obr.,
6 tab., lit. 11.
Předložená práce referuje o měření na světelném mo-
dulátoru, na kterém byl použit délkový elektrooptický
efekt pomocí KD2P04 - krystalu pro zvýšení světlosti
laserového světla. Použitý přístroj je "Model 320 Mo-
dulator" firmy Spectra Physics, Mountain View, Cali-
fornia. Světelný modulátor byl zařazen v postupu mě-
ření k převzetí kmitállí světla se sinusoidálně modulo-
vanou intenzitou světla a k nahrazení dříve nasazeného
ultrazvukového modulátoru nebo Kerrovy buňky.

528.521.81 + 528.541.81= 84
SMOLKA, M.

8kladaDa podstawka pod statyw geodezyjny. (Skládací
podstavec pod geodetický stativ.)
lnformator IGiK (Varšava), 15, 1970, Č. 5, s. 24-27,
3 obr.
Při geodetických pracích, zejména v podmínkách prů-
.myslových objektů, vzniká často potřeba postavit stativ
s přístrojem na pevném podkladu, jako je např. beto-
nová nebo dřevěná podlaha. Popis jednoduchého pod-
stavce pro postavení stativu na pevné podlaze. Skládá
se ze tří řetízků, opatřených na konci kroužky, do nichž
se zasunou hroty noh postaveného stativu, přičemž dru-
hé konce řetízků jsou upevněny na společné spojovací
části.

528.711.1:771.4/.5= 82 VÚGTK 15802

MICHAJLOV, V. Ja. - BELJAJEVA, N. M. - KU-
LAKOVA, T. A.

Vlijanie projavitelej i struktury aeroplenki na rezkosť
lotograftěeskogo izobra:lenija. (Vliv vývojky a struktu-
ry leteckého filmu na ostrost fotografického zobrazení.)

Trud. CN;JIGAiK, 1970, č. 177, s. 76-99,13 obr.,
13 tab., lit. 26.
Uvádí se výsledky zpracování pěti druhů leteckých
filmů, ve vývojkách různých složení, ve kterých byly
měněny vyvolávací složky a koncentrace. Mimo gra-
dační charakteristiky byl určován koeficient ostrosti
difusimetrickou cestou a frekvenčně kontrastní charak-
teristiky pro různé filmy a různé vyvolávací podmínky.
Závěry o vlivu uvedených faktorů na ostrost zobrazení.

vi

528.74: 528.44 : 528.45= 590

ZEGHERU,N.

Miisurarea cadstralá a intravilanelor prin metode foto-
grammetrice. (Katastrální měření v zastavěných oblas-
tech s použitím fotogrammetrických metod.)
Bul. Fotogram., 5, 1970, č. 3 (věnováno Fotogram.
sympoziu, konanému v srpnu 1970), s. 304-318, 3 obr.,
7 tab., lit. 5.
Popis katastrálních měření v zastavěných oblastech,
přičemž se poukazuje na specifické aspekty jednotli-
vých druhů zastavěných ploch, rostlinného pokryvu,
struktury reliéfu, tvaru a rozměrů parcel, obsah a mě-
řítko map atd. Rozbor přesnosti, které lze dosáhnout
použitím známých fotogrammetrických metod a při
vyhodnocení na analogových přístrojích, při číselném
stereofotogrammetrickém vyhodnocení a při překreslo-
vání. Popis katastrálního měření provedeného v zasta-
věných oblastech s použitím zmíněných metod, včetně
Wildova autografu A8, stekometru a překreslovače
SEG 1. Výsledky dosažené s použitím jednotlivých
metod jsou porovnány s výsledky přesných topografic-
kých měření, která byla již dříve provedena. Analýza
střední chyby, pravděpodobné chyby a pravděpodobné
rozdělení chyb.

528.74: 624.21.037(498)-590

COTOVANU, E.

MŘsurŘri fotogrammetrice pentru determinarea defor-
majillor II' viaductul de II' Catusa-Galati. (Fotogram-
metrická měření pro určení deformací viaduktu v oblasti
Catulila-Galati. )
Bul. Fotogram., 5, 1970, č. 3 (věnováno Fotogram.
sympoziu, konanému v srpnu 1970), s. 321-326, 5 obr.,
1 tab.
Popis postupu a výsledků měření deformací s použitím
fotogrammetrie a statických zkoušek při zatížení via-
duktu. Tabulka srovnávacích výsledků určení defor-
mací geometrickou nivelací a fotogrammetrickou ces-
tou ukazuje, že fotogrammetrie je vhodnou metodou ke
sledování chování staveb za různých podmínek, zejmé-
na v těžce přístupném terénu.

528.74: 626.8 : 912(084.3)= 590
SCUTRU,1.

Preeizii urmŘrite, scŘri de aerofotograftere ~i economi-
citatea II' lucrSrile de intocmire a planurilor pentru
imbunatŘjiri funciare. (Sledovaná přesnost, měřítko le-
teckého mapování a ekonomičnost prací při zhotovo-
vání map pro melioraci půdy.)
Bul. Fotogram., 5, 1970, č. 3 (věnováno Fotogram.
sympoziu, konanému v srpnu 1970), s. 296-301, 2 tab.,
1 sch.
Mapy v měřítkách 1 : 5000 a 1 : 10000 mají interval
vrstevnic 0,5 m. Přehled různých opatření, týkajících
se měřítka leteckého mapování, polních a kancelář-
ských prací, umožňujících zlepšení přesnosti určení
výšek na stereoskopických vyhodnocovacích přístro-
jích 1. řádu, aniž by bylo zapotřebí velkého zvětšení
měřítka leteckého mapování. Na základě 3 experimen-
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tálních prací byla určena přesnost výšek na stereosko-
pických vyhodnocovacích přístrojích, která činí 0,2 %
výšky snímkového letu. Na podkladě těchto výsledkú
byl sestaven graf umožňující volbu nejhospodárnějšího
měřítka leteckého mapování v závislost.i na předpoklá-
dané přesnosti a technických vlastnostech 4 rúzných
řadových měřických komor. K tomuto účelu jsou do-
poručeny Wildovy komory RC 8 (f= 152 mm, 23X
X 23 cm a f= 114 mm, 18X 18 cm).

VÚGTK 34703
VÝZK-Z-417

528.74: 711.4(71)

SfMA, J.

Výsledky výzkumných praci a studia v National Research
Council of Canada v roce 1970.
Praha, VÚGTK 1970. 38:s., 17 obr., 2 pří!., lit. 20.
Přehled o výsledcích výzkumu některých problémú fo-
togrammetrického mapování měst v měřítkách 1 : 1000
a 1: 500. Závěry byly ověřeny na zkušebních
lokalitách HuU a Central Montrea!. Výsledky studia
automatizace mapovacích prací v Kanadě a USA, pří-
klady speciálních aplikací týkajících se racionalizace
mapovacích prací v podmínkách rozvojových zemí.
Popis organizace a náplň fotogrammetrického výzku-
mu v National Research Council of Canada v roce 1970.

Sk

528.77 : 528.93 : 626.8= 82 VÚGTK 15 802
GOL'DMAN, L. M.

SovelŠenstvovanije sodedanija krupnomasštabnych to-
pografičeskich kart s uěetom trebovanij meUoracfi ze·
mel'. (Zdokonalování obsahu topografických map vel·
kých měřítek pro účely meliorace púdy.)
Trud. CNIIGAiK, 1970, č. 177, s. 128-138.
Rozebrán problém zdokonalování topografických map
velkých měřítek, sestavených na základě materiálú le-
teckého mapování tak, aby podle obsahu odpovídaly
požadavkúm, kladeným na topografické materiály urče-
né pro meliorační prúzkum a dovolovaly racionalizovat
tento prúzkum. Vycházeje z výzkumů CNIIGAiK a do-
savadní praxe projektových organizací meliorační služ-
by jsou rozpracována doporučení pro zlepšení zobrazení
terénu na topografických mapách měřítek 1 : 5000
a 1 : 10000 pro oblasti vysoušení, zavodňování a obno-
vování zemědělských pozemkú.

528.77 : 550.8 == 82
VALJACH, V. M.

Osobennosti dešifrirovanija spektrozonalInych aerosnim·
kov pri inženerno-geologičeskom kartirovanfi. (Zvlášt-
nosti možnosti dešifrování (čtení) spektrozonálních le·
teckých snímkú při inženýrsko-geologickém vyhotovo.
vání map.)

Trud. CNIIGAiK, 1970, č. 177, s. 120-127, 2 tab.
Popisují se společné práce Druhé hydrologické správy
a CNIIGAiKu, prováděné v různých krajinných oblas-
tech pro studium možností a ekonomické účelnosti za·
vedení spektrozonálních materiálú do praxe při inže-
nýrsko-geologickém vyhotovování map. Uvedena vy-
soká ekonomická efektivnost použití spektrozonálních
leteckých snímkú a též zvětšení objemu informací.

vI

528.9: 002
ČÁSLAVKA, 1.

Kartografické informace, jejich tl'iděni, zpracováni
a význam Kartografické informačni služby za podminek
nové soustavy l'izeni.

Ve: Seminář o komunikaci kartograf. informací.
Praha, ČVTS Kartografie 1969, s. 8-58, 9 pří!.
Zabezpečování kartografických informací pro potřeby
kartografické výroby tematických map. Některé aspek-
ty vzniku, toku a kvality speciálních kartografických
informací ve vztahu k výrobě. Současná organizace
zpracování speciálních kartografických informací. Mož-
nosti využití fondú a shromážděných speciálních karto-
grafických informací, možnosti užívané mechanizace
a poznámky k výhledu. Postavení KIS v nové sousta-
věřízení.

Sch/Vá

VÚGTK 34624528.9 : 002
KOLÁČNÝ, A.

Proces komunikace kartografické informace.
Ve: Seminář o komunikaci kartograf. informací. Praha,
ČVTS Kartografie 1969, s. 2-7,1 sch.
Přehled základních činitelú v procesu komunikace kar-
tografických informací. Vznik kartografické informace,
její komunikace a púsobení. Charakteristika kartogra-
fické informace ve srovnání s jinými druhy informace.
Zařazení výzkumu komunikace kartografické informa-
ce do plánu badatelského výzkumu ČSAV 1967-1980.

Sch/Vá

528.9 : 002 : 338.22 VÚGTK 34 624
PLACHÝ, O.

Mechanizace záznamu a selekce kartografických infor·
maci.
Ve: Seminář o komunikaci kartogr. informací. Praha,
ČVTS Kartografie 1969, s. 76-88. lit. 4.
Informace o prostředcích a zařízeních, které jsou vhod-
né pro záznam kartografických informací a pro jejich
selekci a o návrhu sdružených děrných štítkú a klasifi-
kaci zobrazených jevů, související s problémy mechani-
zace záznamu a selekce kartografických informací. Cíle,
jež sleduje záznam a selekce kartografických informací.
Utřídění kartografických informací podle jejich charak-
teru. Pojmy numerické a grafické kartografické infor-
mace. Informační mapy. Mechanizační prostředky,
souhrn principú, na nichž spočívají pokrokovost a efek-
tivnost kartografického informačního systému.

Sch/Vá

528.9: 002 : 528.935 VúGTK 34624

STUSÁKOV Á, H.

Zeměpisné názvoslovi jako zdroj kartografických infor.
maci.
Ve: Seminář o komunikaci kartogr. informací. Praha,
ČVTS Kartografie 1969, s. 59-75, lit. 37.
Historický přehled problematiky psaní a užívání geo.
grafických názvů v mapách a činnosti komisí, zabývají-
cích se řešením těchto otázek. Přehled historických to·
ponomastických českých děl. Řešení problému trans-
kripce cizích jmen do češtiny. Názvosloví v historických
mapách. Návrhy pro názvoslovnou komisi.

528.921 : 912{084.3-12) : 338.23

KURZ

SchjVá

VÚGTK 34668

Automatizace zpracováni map velkých měl'itek.
Ve: Setkání odborníků ze soc. zemí k výn1ěně zkuš.
s aut. zprac. map velkých měřítek. Praha, ČÚGK -
SSGK 1970. 10 s., lit. 3.
Podmínky pro realizaci. Etapy zpracovatelského pro-
cesu a jejich stručná charakteristika. Zpracování etap,
organizace práce a způsob kooperace mezi výrobními
organizacemi a výpočet, ím střediskem. V podstatě se
jedná o realizaci koncep 'e, navržené doc. dr. Válkou
a o její konkretizaci pro dané technicko·ekonomické
podmínky.
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528(438) ••1971/1975" = 84 VÚGT 8055
SZMIELEW, B.
ZadaDla patistwowej služby geodezyjDej i kartograficz-
Dej Da lata 1971-1975. (Úkoly státní geodetické a kar-
tografické služby na léta 1971-1975.)
Przegl. geod., 43, 1971, Č. 2, s. 53-56.
Na léta 1971-1975 se předvídá dokončení pr,ací spo'je-
ných s tvorbou topografických map v měř. 1:5000 a
1:10000 pro celé území Polska. R'ozvíjet se budou práce
spojené se zhotovováním základních map v měřítkách
1:5000, 1:2000 a 1:1000 pro hospodářské Ipotleby. Geo-
detickésítě budou stále zlepšovány, zejména bude pro-
vedena nová nlvelace sítě 1. řádu. Uspokojeny budou
požadavky státu na mB!pyprohospodářské účely. vI

528.02:681.322=30 VÚGTK 12596
WITTKE, H.
Mit Tisch-ComputerD iD deD AusseDdieDst. (Použiti stol-
ních počítačd 'při polním měřeni.)
Vermess.-techn. Rdsch., 32, 1970, Č. 12, s. 474-477, 33,
1971, Č. 1, s. 25-30, 13 obr. Do'konč.
Moderní doba změnila podmínky pro měření mimo
městské obvody. Jsou 'k dispozici lehké (6 kg) a snad-
no přenosné počítače. Většinou všude, kde volíme do-
časnou kancelář, je zavedena elektřina 'a Ik dispozici
zásuvka. Nadto je počítač vybaven možnost[ zapojení
na akumulátor. V ddsledku možnosti použiti počítače
se podstatně mění 'technologie měření (otázkou několi-
ka vteřin je výpočet centrací, souřadnic, protínání,
převodu souřadnic z polárních na pravoúhlé a naopak).
Autor ukazuje na možnosti některýchpočítačil. (Monroe
1655), rozebírá jejich hospodárnost. Je možné měření a
výpočet přímo v Gauss-KriigeDově sHl. Dále se rozebírá
možnost výpočtu některých standardních úloh (protí-
nání vpl'ed, zpět, výpočet ploch, pri\sečík p,římek, cen-
trace a redukce, sinová věta, výpočet trojúhelníku, vý-
počet pOlu). Dále je uveden pouze výčet zvláštních
úloh a některé již existující programy. V závěru jsou
popsána některá ,přídavná zařízení, potřebná pro po-
užití počítačd ,pfI !polních ,pracích. Ra

528.021.6=30 VÚGTK 1148
DEICHL, K.-SIGL, R.
EDtferDDDgsmessuDgeD mit TellurometerD verschiede-
Der WelleDliDgeD. (.Měření vzdáleností pomocí telur o-
metri\ s rdznými vlnovými délkami.)
Z. Instrumentenkunde, 78, 1970, Č. 8, s. 162-167, 3 obr.,
3 tab.
Na základě ,praktický'ch měření se ukazují Výsledky
přístrojových zlepšení u rádiových dálkoměri\. Srovná-
vají se Výsledky měření s přístroji MRA 4, MRA 3,
MRA 2 a světelným dálkoměrem EOS. Přesnost mi\že
být v podstatě zvyšována pouze při měření 1lirátkých
vzdálenosti. Při dlouhých vzdálenostech není zvýšení
přesnosti tak· veliké, protože je stejný vliv 'atmosféry
u všech rádlových dálkoměri\. vI

PŘEHLED
ZEMĚMĚŘICK~
LITERATURY

528.063.9:681.3:061.3 (438) = 84 VÚGTK 8055

WOJTKIEWICZ, J.
Klub ulitkownik6w elektroDiczDej techDiki obliczeDio-
wej w geodezji. (Klub uživateli\ elektronické výpočetní
techniky v geodézii.)
Przegl. geod., 43, 1971, Č. 2, s. 61-63.
Zpráv'a opri\běhu ustavující schdze Klubu uživatelil
elektronické výpočetní techniky, ,která se konala v září
1970 ve Vl"atislavi. Kromě organizačních otázek a úvah
o úkolech tohoto klubu, je podán přehled referáti\ a
diskusních příspěV\ki\, přednesenýah na schi\zl, které
pojednávají o zkušenostech s použitím elekt,ronlckě
výpočetní' techniky v p,olské geodězii,~vláště o 'použití
počítačů UMC-l, GEO-2 a systémi\ MAPA1 a MAPA2.

Tš/Vá

528.14:528.33:681.3.06=30

EHLERT, D.
Rechenprogramme zur Ausgleichung groBer Dreieck-
netze. (Výpočetní programy pro vyrovnání velké troj-
úhelníkové sítě.)
Frankfurt a. M., Bayer. Akad. d. Wiss., 1970, 99 s. lit. 60.
Určování bodi\ v síti a vyrovnání malých samostatných
sítí je běžnou záležitostí. pro zeměměřické inženýry
pracujícť v geodetické službě. Jakmile ale dosáhne po-
čet určovaných bodfi 80-100, vystupují do ,po];}ředí
některé problémy. Jedním z těchto problémd je nesou-
rodost měřených hodnot, které někdy bývají zatrženy
dost velkými chybami. Protože jsou velké trojúhelníko-
vě sítě využívány také pro vědecké úkoly, je v 'každém
případě nutné dodržet teoretickou exaktnost postupu
vyrovnání. Autor zkoumá a kriticky hodnotízkuŠ8nosti,
které k tomuto tématu obsahuje rozsáhlá literatura.

Ra
528.381.061= 867:

KRUPEN, R. V.
Opredelenije vlijanija vnelnich uslovij pri ocenke toč-
nosti nivelirovanija 1 klassa. (Určení vlivu vnějších
podmínek při hodnocení přesnosti nivelace I. d'ádu.)
Geod. Kartogr. Aerofotosj., 1970, Č. 11, s. 22-25, 1 tab.,
lit. 3.
Na základě publikovaného materiálu z nivelace I. řádu
byl proveden jeho rozbor s cílem zjištění vlivu vněj-
ších podmínek na přesnost této nivelace. Uvedeno, že
vliv některých zdrojů chyb může být zjištěn jen z roz-
dílfi převýšení pořadů měřených V opačném směru. Po-
ukazuje se na nutnost dalšího studia všech zdr'ojfi chyb
nivelace a rozpracování zpfisobfi jejich odstranění s cí~
lem zvýšení přesnosti státních nivelačních síti. vI

528.41.063.9:681.3.06= 30

ZEGER, J.
Skizzierung eines Programmierungsschemas· Jiir die
elektronische Berechnung von ortJichen Einmessungen
auf Triangulierungspunkten. (Nástin rprogramového
schématu pro elektronický výpočet místntch zaměření
k triangulačním bodfim.)
Ost. Z. Vermess.-Wes., 59, 1971, Č. I, s. 11-20, 1 obr.
Pro elektronický výpočet a zpracování výsledkfi pozo-
rování při trlangulačních pracích je k dispozici u spol-
kověho zeměměřickéhó úřadu řada programd. Autor
hodnoU všechny prvky, které by měl obsa,hovat širší
program, použitelný pro řadú 'rfi:zmých triangulačních
prací. Ukazuje schéma takového '];}rogramu, 'který by
měl mít možnost ri\zných vari,ací a tím obsáhnout .fe-
šení řady triangulačních problémfi. Ra
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528.45:528.58= 84 VÚGTK8055

KAMI~SKA, K.
Stabi1izacja miejskich osn6w geodezyjnych znakami
Aciennymi. (Stabilizace městských geodetických sltí ná-
stěnnýml znač~ami.)
Przegl. geod., 43, 1971, Č. 2, s. 64-68, 10 obr., 2 tab.,
m.11.
Výzkum možnosti použ1ti nástěnnýchznaček 'ke stabi-
IIzaci bodil městských geodetických sítí prokázal účel-
nost této metody v obl,astech s intenzívní a trvalou zá-
stavbou. Pro každý bod se doporučuje použití dvou a
ve zvláštních případech i tří nástěnných značek. vI

528.45:625.78:347.235.11(494)=30 VÚGTK 7992

KONIG, A.
Der Berner Leitungskataster. (Katastr inženýrských sítí
v Bernu.)
Schw. Z. Vermess. Photogram. Kulturtechn., 68, 1970,
č. 12, s. 319-323. '
Vzhledem ke komplikovanému systému kladu listil
plánu městské dopravní sitě a jeho nehospodárnému
skladování, byl Zeměměřický úřad města Bernu nucen
zavést nový systém (Rastersystem). Jedná se v podstatě
o systém čtvercových ,pravoúhlých sítí místo dosavad-
ního dělení ,podle uličních blokil. Předností tohoto sys-
tému je 'archivování fotografii plánil, ,které zaberou
třetinu dřívějšího prostoru. Popis dalších technických
přednosti této nové pracovní metody. Sch/Vá

REGAMEY,P.
Ordonnancement des opérations dn remainement parce-
Uaire. (Postup plánování při scelování pozemkil.)
Schweiz. Z. Vermess. Photogram. Kulturtech., 69, 1971,
č. 1, s. 13-15.
Vědecké postupy plánování se v posledních le,tech vy-
víjely nesouvisle. Lze jich v současné době úspěšně
použit 'při komplexních, těžko programovatelných 1110-
hách, jako je scelování 'pozemkil. Známe-U materiální,
technické a psychologické skutečnosti včetně doby.a
nákladil, potřebných pro výkon jednotlivých operací,
milžeme zlepšit ,prilběh scelo'vacích prací. K tomu lze
výhodně použít elektronických výpočetních postupil.
K dosažení optimálního řešení je nutné, aby Ipříslušní
odpovědní pracovníci měli přehled o rilzných technic-
kých, materiálních a jiných problémech, jež se mohou
v prilběhU těchto prací vyskytnout. Sch/Vá

528.489:621.311.21(438) =30 VÚGTK 34743

PRZYJEMSKI,A.
Vermessungsarbeiten im polnischen Wasserkraftwerk-
bau. Geodiitischer Dlenst anf dem Bauplatz. (Měřlcké
práce při výstavbě polských vodních elektráren. Geo-
detické ,práce na staveništi.)
Ve: XI. Int. GeometerkongreB. Warszawa, SGP 1965.
V článku se popisují měřické ,práce při výstavbě vodní
hráze, prováděné stálou měřickou službou na stavbě.
Úkolem této služby je rpředevším: určování správné
POlohy provedené stavby na základě projektu, včasná
pi'{prava příslušných stavebních míst pro stavební a
montážní čety, provedení všech notářsko-evidenčních
prací, rychlé určení a kontrola správnosti montáže
soustavy turbín. Ra

528.517"'30 VÚGTK34728

:GROSs'E~.H.
Dá.ČeodiJneter NASM-2A-Wirkungsweise, Genauigkeit
nnd Fithl~r!!i*f.iisse. bei Feldmessung. (Geodimetr NASM-
·2A - upotřebení, přesnost a vlivy chyb při polním mě-
ření.)
Frankfurt a. M.,Bayer, Aka4. d. Wiss., 1970, 28 str., 22
obr., 8 tab., lit. 8, .

Geodimetr NASM-2A byl použit v letech 1958-1959 pro
kontrolu měřítek v západoněmecké části evropské trio
gonometrické sítě. Ve spolupráci se zeměměřickými
úřady byly zaměřeny četné strany 1. řádu a příležitost-
ně také 2. řádu, takže během doby byly shromážděny
bohaté zkušenosti v oblasti elektro-optického měření
vzdáleností, které byly pojaty do tohoto článku. Cásteč-
ně byl ,potom změněn postup měření a přizpilsoben
rpraktickým potřebám. Dalši změny, popsané též v člán-
ku, se též uskutečnily před zařazením rtuťové výbojky
do přístroje v roce 1963. Přístroojovékonstanty a zkouš-
kyfrekvence, provedené v celém období měření, tj;
1959-1966, byly podkladem pro výpočet vzdálenosti,
pojatých do evropského vyrovnání. Ra

RICHTER, H.-WENDT, H.
Oas neue Elektro-Optische Streckenmessg8l'iit .'.EOK 2000
aus Jena. (Nový elektro-optický dálkoměr EŮ'J< 2000
Z'eiss-Jena.)
Verm.-Inf. Geod., 1970, č. 22, s. 7-9, 2 obr., lit. 3.
V článku je popisován nový, plně tranzistorovaný elek-
tro-optický dálkoměr EOK 2000. Zvláštností jsou: snad-
né zacházení a rychlost, malé rozměry a nepatrná váha,
kombinační možnosti pomoci čepového spojení s exis-
tujícím vteřinovým nebo minutovým teodolitem podle
druhu úkolu, viditelnost odrazného systému pomocí ve-
stavěného 1I1edáčku. S EOK {]lohou ,být měřeny vzdá-
lenosti 0-2500 m s přesností + 1 cm. Dosah EOK 2000
byl stanoven tak, aby. 'Při viditelnosti S 3 km činil
za dne D 1 km. vi

SIGL, R.-DEICHL, K.

Erfahrungen mit dem Elektro-Optischen StreckenmeR-
geriit EOS und Vergleichungsmessungen mit Mikrowel-
lengeriiten. (Zkušenosti s elektrooptickým dálkoměrem
EOS a srovnávací měření s rádiovÝmi dál'koměry.)
Vermess.-Inf. Geod., 1970, č. 22, s. 1-6, 3 obr., 4 tab.,
lit. 3.

Referuje se o výsledcích polních mě·ření s EOS-em.
Z měření délek 30-875 m na srovuávacízákladně byla
určena adiční konstanta s přesností + 1 mm, střední
chyb& jednoho měření byla ± 3,7 mm. Z vyrovnání sítě
měř·ené EOS-sm s 19 stranami S ,prilměrným 'převýšením
asi 900 m V jedné straně byla získána střední chyba
měřené' strany ± 2 Cm a střední chyba vyrovnané stra-
ny prilměrně ± 1,5 cm. Tato ·hodnota je menší než hod~
nota ± (0,5 cm+2.10-6• 8,5 km) = ±2,3cm,kterou vy-
počítáme ze vzorce, udávaného výrobcem. vI

FEIST, W.
Ein neuer geodiitischer Signalscheinwerfer TSG~200 aus
Jena-Untersuchungen zur Leistungsfiibigkeit. (Nový svě-
tlomet prg geodetickou signalizaci TSG200 (Zeiss-Je!1ca)
- zkoušky výkonnosti.) ~
Vermess.-Inf. Geod., 1970, č. 22, s. 15c....:27,1 lobr'i 10
tab., lit. 19.

Na zá,kladě provedených zkoušek bylo zjištěno, že
světlomet TSG 200 diSponuje vysokou přesností dostře-
dění a velkým dosa'hem. Vhodnou koncepcí konstrl.lkce,
přesným zpracováním a justáží je zaručeno bezvadné
centrová:ní svazku rpaprskil vysHanýchT~fľe1{toremke
svislé ose přístroje i po~výměně -žá:i:ovky.'Ze stejných
důvo'dil vyniká tento svlHlometrovnOlbět.nostísvBzku
paprskil a velkým dosahem, ltterý .odpOvídá:z.htubá
dVOjnásobné délce meteorologické viditelnosti, ačkoliv.
příkon použité žárovky je pouze 5 W při napětí 6 V.
Velikost dosahu světlometu mdže přes/l.hnout za vhod-
ných podmínek 100 km. . Ra
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!í28.521:528.28(99) =30 VŮGTK15061

LIEBERT, J.
Berieht uber den Einsatz des Sekunden-Theodoliten
Theo 010 aus Jena fur astrollomiseh-geodiitisehe Arbei-
ten in Antarktika. (Zpráva o využití vteřinového teodo-
litu Theo 010 (Zeiss Jena) pro astronomicko-geooetické
práce v Antarktidě.)
Vermess.-Inf. Geod., 1970, Č. 22, s. 47-48, 3 obr.
Celkem lze shrnout, že se Theo výtečně osvědčil při
použití v extrémních klimatických podmínkách. Po pří-
slušné přípravě (olej, kvalita tekutiny v libelách) si
přístroj zachovává svoji schopnost použití do -40°C;
pouze při teplotách pod -40°C se značně ztížil chod
stroje v ložiskách. vI

GRAFAREND,E.
Beobaehtungsverfahren bei Vermessungskreiseln. (Po-
stup pozorování u gyrotheodolitň.)
Allg. Vermess.-Nachr., 78, 1971, Č. 3, s. 92-105, 1 obr.,
3 tab., lit. 38.
Jsou popsány všechny známé postup'Y pro zpracování
měření gyrotheodolity bez nadbytečného pozorování a
rozdělené na postupy, využívající vratné polohy, využí-
vající časové diference a kombinované postup,y vratná
poloha~časová diference. Je vyšetřován Sharův efekt
pomocí analysy Eulerovy rovnice setrvačníku, speciálně
charakteristické bikvadratické rovnice pro upevněný,
k severu se orientující setrvačník. Možné frekvenční
spektrum je dáno podle diskriminantní metody Cale'y-
-Booleovými invariantami a zachování stability pomocí
Hurwitzova kritéria. Je naznačena budoucí vícefrek-
venční metoda. Ra

HALMOS, F.
Instrumentelle und methodisehe Fragen der geodiiti-
sehen Anwendung von zeitgemiissen KreiseltheodoIiten.
(Přístrojové a metodické otázky geodetického použití
současných gyrotheodolitů.)
Allg. Vermess.-Nachr., 78, 1971, Č. 3, s. 105-111, 2 obr.,
lit. 19.
Používání gyrotheodol1tů· nabývá neustále na větším
významu obzvláště v případech, kdy jinézplňsoby orien-
tace jsou bud těžkopádné nebo pracné (městské práce,
měření v lese, trasování, spojení pozemních a podzem-
ních pořadň, kontrolní měření ve fotogrammetrli, orien-
tační měření v hornictví atd.). V článku se rozebírá
technologický postup a metodické otázky při měření
gyroteodolitem, vyplývající ze zkušenosti autora s ma-
ďarským přístrojem MOM Gi-B. Srovnání metody vrat-
ných poloh a metody časových dlferencí. Ra

528.531=30 VŮGTK 15061
FREUND, W.
Das Reduktions-Taehymeter Dahlta 010. (Redukční ta-
chymetr DahIta 010.)
Vermess.-Inf. Geoo., 1970, Č. 22, s. 10-12, 4 obr.
Popisují se zlepšení nového redukčního tachymetru
DahIta 010, která byla p,rovedena na základě zkuše-
ností s přístrojem DahIta 020 a Theo 020. Přístroj má
automatické urovnání výškového indexu, valhidádě ve-
stavěnou optickou olovnicí, zacláněcí odečítání svislé-
ho kruhu a zlepšenou kvalitu zobrazení dalekohledu.
Přesnost měřen! délek je ± 10 cm na 100 m. Také
DahIta 010 mňže být použita společně s kartírovacím
stolkem Karti. vI

528.541;2= 30 VŮGTK15 061

HOtHER, G.-WEIGOLO, W.
Das Kompensatllr-Nivellier Ni 050. (Kompensačn! nive-
lační přístroj Ni 050.)
Vermess.-Inf. Geod., 1970, č. 22, S. 13-14, 2 obr.

Pro kompletizaci řady moderních kompensačních nive-
lačních přístrojů nově vyvinutý Ni 050 je určen pro
všechny nivelační práce, kde byl dříve používán libe-
lnvý nivelační přístroj Ni 060. Proti Ni 060 má tu vý-
hodu, že v dusledku automatické stabilizace záměrné
přímky muže být racionálněji a jistěji používán i méně
zkušenými pracovníky. vI

528.7:37(100) VOGTK 34677

GREGOR
Trend vývoje výuky fotogrametrie vo svete.
Ve: Zborník zo seminára "Problémy výuky a vedeckej
výchovy vo fotogrametrli", Bratislava 1969, s. 22-26.
Jsou naznačeny faktmy, ~teré 'P,římo souvisí a ovlivňují
vývoj nauky fotogrammetrie. Pozornost je soustředěna
na země, v nichž je výuka fotogrammetrie na nejvyšší
úrovni, 'a které udávají směr vývoje. Charakter a úro-
veň vývoje lze v zásadě rozdělit na jednotlivé školy:
americkou, sovětskou a západoevropskou. Hodnocení
fotogrammetrie z hlediska používaných technologií,
ekonomie a kvalifikace odborných kádru. Dusledky zvy-
šování spnlečensko-ekonomického významu fotogram-
metrie. Nedostačující kapacita přístrojového vybavení a
možnost řešení tohoto problému diferencovaným systé-
mem cvičení. Přehledná tabulka s rozsahem vyučova-
cích hodin na ruzných vysokých školách v ruzných ze-
mích. Současný stav ukazuje, že úroveň výuky fotto-
grammetrie je v mnohých zemích na vrcholu a v bHzké
budoucnosti nelze oče'kávat podstatné změny. SCh/Vá

528.7:378(437) VÚG'l.'K34677

GÁL, P.
Výuka foto~rametrie a prom absolventa v CSSR.
Ve: Zborník zo seminára "Problémy výuky a vedackej
výchovy vo fotogrametrii", Bratislava 1969, s. 9-13.
Problematika výuky fotogrammetrie na vysokých ško-
lách oboru geodézie a kartografie. Nedostatky ve výuce
jako příčina dnešních neuspokojivých poměru ve foto-
grammetrii. Vývoi a dnešní stav výuky. Prom absolven-
ta. Plánování výuky fotogrammetrie. Sch/Vá

WALDHAuSL, P.
Bl!sondl!re BildflugbedinguD'len fiir Photokarten.
(Zvláštní podmínky pro nalétání fotoplánú.)
l}st. Z. Vermess.-Wes., 59, 1971, Č. 1, s. 6-11, 3 obL,
lit. 2.
Ortofotoplán je duležitým prostředkem pro rychlé topo-
grafické zpracování rozvojových zemí. Jsou vysloveny
podmínky a požadavky na letecké snímky, které by měly
být splněny, jestliže Chceme získat homogenní pozoro-
vací vjem s ortoskopickým efektem pro celý list foto-
plánu. Jako důležitý bod rozebírá autor v clánku opti-
mální denní dobu nalétání snímku pro získání tohoto
ortoskopického efektu a doporučuje odpolední nálety.
Potom již není nutné fotoplány pozorovat jihem na-
horu. vi

TIMUŠEV, G. N.
O priboraeh dlja markirovki toček na aerofutosnimkaeh.
(O přístrojích pro označování bodu na leteckých sním-
cích.)
Geod. Kartogr. Aerofotosj., 1970, Č. 11, s. 125-133, 4 obr.,
5 tab., lit. 16.
Výsledky experimentální práce, prováděné na univer-
zálních přístrojích SPR-2 a SD/2 s použitím bodu, signa-
li2:QVl}nýChV terénu, a bodu, nanesených na letecké
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snímky prostřednictvím značkovacího přístroje, navrže-
ného V. F. Markovem. Údaje o přesnosti fotogrammet-
rických prací, prováděných na velmi přesných stereo-
fotogrammetrických strojích s použitím různých zahra-
ničních přístrojů pro označování bodů na leteckých
snímcích. Odvození přesnosti fotogrammetrických pra-
cí. V případě použití bodů, signalizovaných v terénu, je
přesnost přibližně 1,5krát vyšší než u bodů nanesených
na snímky prostřednictvím speciálních značkovacích
přístrojů. vi

528.722.31.067.4=30 VÚGTK 12896
HOBBIE, O.
Miiglichkeiten und Verfahren der Orthophotoherstellung,
dargestellt am ZeiS-Orthoprojektor-System. (Možnosti a
postup ortofotografie, ukázané na Zeissově ortoprojekč-
ním systému.)
VermeB.-techn. Rdsch.,· 33, 1971, Č. 2, s. 41-50, Č. 3,
s. 105-112, 19 obr., 1 tab., lit. 19.
V rámci kartografie velkých měřítek získává na význa-
mu ortofotografie oproti stereoskopické metodě v dil-
sledku jejího hospodárnějšího použití. Nynější výběr 01"-
toprojektorů zahrnuje od cenově nejméně náročných
jednoduchých přístrojů pro demonstraci a získání orto-
fotoplánů pro plánovací účely, až po systémy pro kartí-
rovací práce velkých rozsahů s vysokými nároky na
kvalitu obrazu a přesnost. Na příkladě Zeissova orto-
projekčniho systému je ukázána výkonnost, možnosti
použití a cenové relace. Ra

528.735.2= 867 VÚGTK26795
OOROŽINSKIJ, A. L.
O vybore sposoba analitičeskoj bločnoj fototrianguljacii
pri krupnomasiitabnom kartografirovanii povyiiennoj toč-
nosti. (O volbě způsobu analytické blokové aerotrian-
gulace při vyhotovování map velkých měřítek se zvýše-
nou přesností.)
Geod. Kartogr. Aerofotosj., 1970, Č. 11, s. 88-95, 2 obr.,
lit. 7.
Analyzuje se přesnost převodu úhlových prvků a měřít-
ka při stavbě aerotriangulace způsoby závislých a nezá-
vislých modelů. Proveden závěr, že pro zkreslení úhlo-
vých prvků chybami ztotožnění při spojení nezávislých
modelů, pro triangulaci zvýšené přesnosti je účelné po-
užívat způsob závislých modelů. Ve funkci tvaru zajiš-
ťujícího nejracionálnější postavení bloku se doporučuje
pod blok, tvořený čtyřmi projekčními středy dvou sou-
sedních směrů. Krátký rozbor možnosti využití údaj II
statoskopu a rádiového výškoměru při analytické aero-
triangulaci velkých měřítek. vi

528.722.65= 30 VúGTK 2 514
OOHLER, M.
Bild-Adapter fiir kleine Formate zum Priizislons-Stereo-
komparator Zeiss PSK. (Adaptér pro malé formáty sním-
ků k přesnému stereokomparátoru Zeiss PSK:)
Bildmes. u. Luftbildwes., 37, 1969, Č. 1, s. 14-15, 2 obr.
Popis konstrukce zařízení umožňující vložení a upev·
nění desky nebo filmu menšího formátu než ·23X23 cmz,
pro nějž je komparátor stavěn (např. rozměry 24X36 cm?,
6X6 cm2, 6X9 cm2, 9 X12 cm2, 13X18 cm2). Pomůcka byla
vyrobena ve 3 typech: a) pro desky nebo 1 snímek filmu,
b) pro souvislý svitek úzkého filmu, c) pro filmový
svitek 70 mm. Je naznačen nejvhodnější postup při vv-
hodnocování s adaptérem. Šl

VúGTK 31400
V~ZK-Z-219

pro technickohospo-

528.735.2:528.4(047.3)
TOMSA, K.
Výzkum analytické aerotriangulace
dáfské mapováni.
Praha, VÚGTK 1966, 23 s., čet. obr., tab. a přU., lit. 6.
Stekometr, jeho přesnost a využití. Technologie AAT pro
počítač OORA. Program výpočtu AAT na počítači OORA.
Zhuštění bodového pole u Medzilaborců. Školení operá-
torů pro AAT. vi

Rechenprogramme der IBM Deutschland auf dem Ge-
biet der Photogrammetrle. (výpočetní programy IBM
Německa v oboru fotogrammetrie.)
Bildmes. u. Luftbildwes., 37, 1969, Č 5, s. 235-240, lit. 6
Popisují se metody řešení čtyř fotogrammetrických vý-
početních programů IBM používaných v NSR, jejich
přijímací specifikace, jakož i minimální úprava počí-
tače. Programy obsahují zpracování údajů změřených
na stereokomparátoru Zeiss-PSK, fotogrammetríckou
transformaci modelu, fotogrammetrickou transformaci
bodů a profilů a řadové vyrovnáni aerotriangulace. Cí

528.74:72 = 40 SÚPPOP 22419/02031

OOZENT, A. J.
Les besoins de l'arohitecte dans le domaine de la restau-
ration des monuments et l'analyse des ensambles ur-
bains ou naturels. (Potřeby architekta v oboru rekon-
strukce památek a rozborů městských i přírodnich cel-
ků.)
Paris, Monuments Historiques 1968, 13 s.

Problémy architekta - potřeba fotografie, fotointerpre-
tace, měřeni fotogrammetrie. užití fotografie pro rekon-
strukci katedrály v Remeši. Přínos fotogrammetrie pro
architekty při obnově památek, restaurace a konzervace
památek, analýza a návrh úprav historických měst. Po-
žadavky na měřickou dokumentaci fotogrammetrickou
až po letecké snímky. Ochrana a úprava přirodn1ch
celků. MJ

528.74:72(091) = 40

CARBONNELL. M.
L'historie et la situation présente des appllcations de la
photogrammétrie a l'architecture. (Historie a současný
stav aplikací fotogrammetrie v architektuře.)
Paris, Inst. Géogr. Nat. 1968, 42 s., lit. 242.
vývoj fotogrammetrie v letech 1850-1950, prvni foto-
grammetrické práce, založeni tzv. Messbildanstalt prof.
Meydenbauerem v Berlíně. Stereofotogrammetrie, dUo
prof. E. Doležala. Stav před 1. světovou válkou. vývoj
od 1. světové války až po mezinárodni fotogrammetrický
kongres v Pařiži (1934). vývoj stereofotogrammetrie
v architektuře. Měřické fotogrammetrické metody v ar-
chitektuře (metody a materiál). Překreslování grafické,
optické, fotografické, fototheodolity, komory, analytické
překreslování. Stereofotogrammetrické metody, restitu-
ce, stereoskop, dvojité komory. Užiti barevné fotografie,
ortofotografie. Přehled současných fotogrammetrických
prací v různých státech. Šíře aplikací fotogrammetric-
kých metod v architektuře, zjišťování deformací. Archi-
tektonická fotointerpretace. Využití letecké fotogram-
metrie. Speciální fotogrammetrické práce pro dokumen-
taci.

KRAUS, K.

Einbeziehung terrestrischer Messelemente indie photo-
grammetrische Katastervermessung. (Zavedení <prvků.po-
zemního měření' do . ka'tast'rálního měření fotogrem-
metrickou cestou.)
Z. Vel"lIl.-Wes., 94, 1969, Č. 9, IS.353-356, lit. 4.

Výsledky ;katastrálni fotogr8lI11metlJ."i·emusí být v mno-
hých p'řípadec~ doplněny pozemním měřením vzdále-
ností ,a 'UspO'Mdáinímněkterých hraničních bodů, leží-
cfch na přLmkách. Je předložen 'P'OIStupJ,ak ,tyt·o prvky
pozemního měření mohou být použity k zvýšení přes-
l1'osVifotogrammetrických soui\a:dnic. Kromě teoretického
výkladu j'Sou podány informace o pra.ktických zkuše-
nostech. Sch/Sk
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LDRENZ, W. - FISCHER, J.
Die A~we~dnng der nenen Systemregelnngen fUr die
Plannng, Leitnng, RechnnngsfUhrnng, Statistik nnd In-
formation fiir das Vermessnngs- nnd Kartenwesen nnter
den Aspekten der Ansnntznng der EDV. _ _
[Uplatněni nové řidici soustavy v plánovám, řizer:l,
.účetnictvi, statistice a informacich v oboru geodézle
a kartografie s využitím automatického zpracováni dat.)
Vermessungstechnik, 19, 1971, Č. 2, Č. 41-46, 2 tab.
Počátkem roku 1971 vypracovala zeměměřická služba
NDR pokyny pro vytvořeni komplexniho ekonomiokého
systému a pravidla pro řizeni v oboru plánováni, ve-
deni, účetnictvi, statistiky a informaci. Tim byly vytvo-
řeny podminky pro uplatněni socialistického systému
při zpracováni perspektivniho plánu v obdobi let 1971
až 1975.
Ekonomický model vytvořený podle uvede~ých ?ravidel
vycházel ze současného stavu a znalostI vZá)e~ných
vztahfi mezi ekonomii, matematikou a automatIckým
zpracováním dát. Pro vysokou složitost ,nelze v součas-
né době vytvořit algoritmus reprodukčnlho procesu pro
všechny jeho fáze a úrovně v jedno:n modelu - cen-
trálni model. Vycházelo se proto z dllčich mod~lfi, kte-
ré pro centrálni model dodaly podklady: sladěm potřeb
meziproduktfi, vědeckotechnický vývoj v ro~sahu hod-
not plánovaných centrálnim modelem, ,kvantIflkace ka-
pacit sladění kooperačnich vztahfi. Ve všech modelech
byl r'espektován základní požadavek, uspokojení potřeb
s vynaložením minimálních nákladfi. Pe

528:331.861/.862=30 VÚGTK 11200

KOPPKE, H.
Uber die Notwendigkeit von Wissensspeichern fiir dle
Ansbildnng nnseres Facharbeiternachwnchses. [Využití
umělé paměti při výchově našeho odborného dorostu.)
Vermessungstechnik, 19, 1971, Č. 1, s. 15-17, 1 obr.,
lit. 2.
Rozsah vědeckých poznatkfi v rfizných oborech nabývá
v současné době rozměrfi, které nemfiže vnitřní paměť
člověka (mozek) obsáhnout. Jedním ze zpfisobfi řešení
tohoto problému je tzv. vnější paměť. Umělá p.aměť ob-
Sahuje koncentrované poznatky, vyjádřené kombinacemi
verbálních symbolfi, vzorcfi, tabulek a grafick}Tch zná-
zorněni. V článku se zdfirazňuje, že pro výchovu ze-
mě llě"ickébo doro<;tu je nutno modernizovat v}Tuku
Jedním z prostředkfi modernizace jsou llsty umělé pa-
měti, které žáci v prfiběhu vyučování doplňují a podle
potřeby také samostatně aktualizují. Ra

528.004.68:331.4[430.2)=30 VÚGTK 11200

SCHON, W.
Anteil der Franen bei der Ltisnng von Rationalisiernngs-
anfgaben. (Podíl žen na řešení racionalizačních úloh.)
Vermessungstechnik, 19, 1971, Č. 3, s. 102-103.
Uvědomělá spolupráce žen při řešení racionalizačních
úloh n. p. Geodézie a kartografie v Dráždanech. vý-
sledky novátorského hnutí, zaměřeného na komplexní
socialistickou racionalizaci na základě vědeckého plá-
nování a řízeni ukazují, do jaké míry je upevněno po-

stavení ženy v této oblasti. Vypracování "Koncepce pro
vývoj novátorského hnutí ve v}Thledovém obdobi 1971
až 1975". Tato koncepce obsahuje-hlavní vývojové smě-
ry geodézie a kartografie NDR. Sch/Vá

METODY. \TfPOCTY. PltESNOST

VÚGTK 10553

528.01/.08 MĚltlCKt

528.021.6= 20

JAAKKDLA,M.
A snrvey with the tellnrometer MA 100. [Měření teUu-
rometrem MA 100.)
Surv. Rev., 21, 1971, Č. 159, s. 29-34, 3 obr.
Popis zkušebních měření teUurometrem MA 100 s dosa-
hem do 2 km, pracujících se světlem arsen-galliové po-
lovodičové diody o vlnové délce blíz-ké infračervené
části spektra. Vybavení přístroje, způsob kalibrace, po-
stup při polních měřeních, výpočetní vzorce. Vnitřní
přesnost přístroje, vypočtená z rO;l:ptylu opakovan}Tch
odečtení, je v prfiměru asi ± 0,94 mm. Vnější přesnost,
odvozená z rozdílů 5.2 dvakrát měřených délek, je ± 1,6
milimetrfi. Z oprav po vyrovnání zkušební mikrosítě vy-
chází vnější přesnost jednou měřené délky ± 1 mm.

vi

528.024=20 VÚGTK 10553
AGUS-LEPPAN,P. V.
The three-peg adjnstment for levelIing instrnments. [Ni-
velační měření se třemi latěmi.)
Surv. Rev., 21, 1971,č. 159, s. 9-15, 1 obr., 3 tab., lit. 3.
Chyba ze sklonu záměrné přímky je při nivelačním mě-
ření běžně eliminována měřením vpřed a vzad při stej-
ně dlouhých záměrách. To platí za předpokladu, že vliv
zakřivení zemského povrchu a nivelační refrakce je za-
nedbatelný a stejný pro obě záměry. Poslední výzkumy
ukázaly značný vliv refrakce a proměnlivost refrakč-
niho koeficientu v blíz-kosti zemského povrchu, zejména
při delších záměrách, kolem 100 m. Je navržena meto-
dika měření a uveden výpočetní postup, umožňující
určit vliv sklonu záměrné přímky, zakřivení a změny
refrakčnlho koeficientu použitím tří nivelačních latí.
Příklady výpočtu. di

528.089.6:550.3=50 V:ÚGTK10641
PIERI, L. - TESSI, F. R.
Analisi della varianza e "Tests" non parametrici in Geo-
desia e Geofisica. [Varianční analýza a neparametrické
testy v geodézii a geofyzice.)
BoU. Geod, Sci. aff., 3D, 1971, č. 1, s. 21-32, 1 obr.,
4 tab., lit. 6.
Práce se skládá ze dvou částí. V prvé části autor po-
dává základy variační analýzy, zabývá se matematickou
anal}Tzou použitou v této technice a ukazuje použití
na příkladu. V druhé části jsou uvedeny neparametrické
statistické testy používané v geodézii a geofyzice a tes-
ty používané pro zjištění možné korelace, testy "runu",
"trendu", Wilcoxonfiv a Pe.arsonfiv a Bartlettfiv test.

Ra

528.1/.5 GEontzlE

528.2:629.783=30 VÚGTK 11200
STANGE, L.
Entwicklnngstendenzen der Satellitengeodisie. [vývo-
jové tendence družicové geodézie.)
Vermessungstechnik, 19, 1971, č. 3, s. 81-85, 2 obr.,
lit. 11.
Prognóza vývojových směrfi v družlcové geodézii. Im-
pulsy lze očekávat hlavně od zaváděni nových přesných
metod pozorování a technického vybavení družic, jako
od měřeni délek pomocí laseru, radiointerferometrie
s velmi dlouhou základnou, družicového altimetru po-
zorování mezi družicemi a kompenzace .třetí síly na
družic1ch. Nové možnosti a problémy, jež se v budoucnu
vyskytnou. vi
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528.241=30 VÚGTK 11200

GRAFAREND. E.
Statistische Modelle zur Priidiktion von Lotabweichun-
gen. [Statistické modely k predikaci u tížnicových od-
chylek.)
Vermessungstechnik, 19, 1971, č. 2, s. 66-68, 2 obr.
Pro řadu úloh fyzikální geodézie a geofyziky je nutné
znát pole astronomicko-geodetických tížnicových odchy-
lek. Bohužel, ale tyto odchylky známe pouze na málo
diskrétnlch mlstech povrchu Země a je nutná jejich
interpolace. Fyzikálnl podstatě a struktuře tížnicových
odchylek velmi dobře odpovldá predikačnl a filtrační
postup stochastických náhodných procesd, který byl
vyvinut N. Wienerem a A. Klmogorovem a jehož apli-
kaci autor v článku uvádí. Ra

528.45[430.2) = 30 VÚGTK 11 200

ARLT, K. D.
Der Beitrag des Ingenieurvermessungswesens beim Anl-
ban des Berliner Leninplatzes. [Přínos inženýrské geo-
dézie při výstavbě Leninova náměstí v Berlíně.)
Vermessungstechnik, 19, 1971, č. 2, s. 47-48, 1 obr.,
lit. 1.
Leninovo náměstí v Berlíně je vzorným příkladem spo-
lupráce architektd, projektantd a stavbařO. Všechny
inženýrsko-geodetlcké práce byly provedeny v nejkratší
IhOtě kolektivem mladých pracovnlkd podni!ku VEB lG
Berlín. Přehled stavebních objektO Leninova náměstí.
Popis inženýrsko-geodetických prací pro montážní
stavby. SchNá

528.482:624.2/.8=82 V'ÚGTK15937
KOUGIJA,V. A. - GRUZINOV,V. V.
Opyt opredelenija gorizontalnych smeličenij mostovych
opor. [Zkouška určení horizontálních posund mostních
pilířO.)
Geod. i Kartogr. [Moskva), 1971. č. 3, s. 36-42, 2 obr .•
2 tab .• lit. 5.
Při měření deformací mohutných mostO je nutné přes-
né měření horizontálních posund mostních pilířO. Jed-
ním ze vhodných řešení tohoto problému je úhlové pro-
tínání zpět, pro které je třeba na březích osadit dobře
viditelné pevné cíle a na mostních pilířích observační
stolky. K výhodám této metody patří jednodušší orga-
nizace práce a jeden a pdlkrát menší objem úhlových
měření než při protínánl vpřed. Ra

528.482:624.97:621.396/.397[430.2) = 30 VÚGTK 11 200
KOCH, N.
Die ingenienrgeodlitischen Arbeiten am Antennentrliger
des FS- und UKW-Turmes BerJin. [Použit[ inženýr-
ské geodézie při zaměřování anténní podpěry televizní
a ultrakrátkovlnné věže v Berlíně.)
Vermessungstechnik, 19, 1971. č. I, s. 6-9, 4 obr .• Ut. 6.
Popis měřických postupl1 ke zjištění pohybl1 věže v dO-
sledku pOsobení teploty, vUvem větru a deformací sta-
vebnlch zálkladO. Znázornění prOběhu pohybl1. vI

528.482.024.8:627.8=30 VÚGTK11200
SCHNEIDER, M.
Znr Frage der Neignngsmessungen bei der Vberwachung
von Talsperren. [K otázce měřenl náklond při kontrole
údolních přehrad.)
Vermessungstechnik, 19, 1971, č. 3, s. 94-96, Ut. 9.
Pojem "náklon" a měření náklonO.Experimentální stav
měření náklond na údolních přehradách. Nedostatkem
všech dosavadních přístrojd pro měření náklonl1 bylo,
že dovolovaly podchytit pouze jednu složku celkového
sklonu. Nově vyvinutý náklonoměr se svislým kyvadlem
umožňuje nepřetržité měření náklonl1 současně ve dvou
na sobě nezávislých složkách, dále je přenášet a re-
gistrovat. Úspěšné použití tohoto přístroje při stavbě
přehrady Rauschenbach. Poznámky k vyhodnocení mě-
řeni. SChNá

528.482:694.3=30 VÚGTK 11200

FINZEL, H.
Durchbiegungsmessungen an den Deckenbalken eines
Saales. [Měřenl prdhybu stropnlch nosnílkd sálu.)
Vermessungstechnik, 19, 1971, č. 1, s. 10-12, 4 obr.,
2 tab.
Určení Výšek měřických bodd stabilizovaných na stropě
geometrickou nivelací provedenou přístrojem Koni 007
a latí s invarovaným pásem a s použitím rozdílných
délek záměr. vI

528.489:624:528.411=30 VÚGTK11200
DOSS, H. - SPLETTSTOSSER, J.
Projektierung und Messung des Werknetzes einer Gross-
baustelle. [Projekt a měření vytyčovací sítě velkého
staveniště.)
Vermessungstechnik, 19, 1971, č. 3, s. 97-98, 2 obr.
Některé zkušenosti podniku Inženýrská geodézie v Ros-
tokách, která byla pověřena prováděnlm inženýrsko-
geodetických pracl při budování jaderné elektrárny,
projektované ve spolupráci se Sovětským svazem na
pobřeží Baltického moře. Vypracování projektu "Polo-
hová a výšková vytyčovací síť". Přenesení projektu do
terénu. Sch/Vá

528.489:625.7:681.322 VÚGTK 29788
VOBORNIK,V.
Použiti nové výpočtové techniky při projektování silnic
ve VPÚ.
SHn. Obz., 32, 1971, č. 3, s. 66-'68.
Metoda používaná ve Vojenském projektovém ústavu při
automatizaci 'prací a činností při projektování silnic
a dálnic byla zpracována jako systém řešící komplexně
jednotlivé projekční činnosti při plném využit[ výpo-
četní techniky, tj. počítače a automatického kreslícího
zařízení. Zpracovaný systém je souborem jednotlivých
programd, uložených ve vnější paměti počítače, z nichž
každý řeší ucelenou projekční činnost a lze ho využít
buď komplexně nebo samostatně. Uvedený systém byl
zpracován pro počítač Minsk ~2 a automatioký kreslicí
stdl Kingmatic 1215. V budoucnosti se počítá s převe-
dením systému na jiný typ počítače. Celý dosud zpra-
covaný systém se skládá ze tří částí: 1. programy geo-
detických výpočtti, 2. programy silničních výpočtO,
3. programy pro kresbu na automatickém kreslícím
stole. SchNá

528.489:627.842=30 VÚGTK 12896

JUNK, W. - HOPER, D.
Vermessungstechnische Arbeiten beim Bau des Oker-
-Grane- Stollens. [Měřické práce při stavbě školy
Oker-Grane. )
Verm. techn.-Rdsch, 33, 1971, č. 4, s. 121-136, 6 obr.
Autoři popisují práce provedené při razicích pracích
ve štole Oker-Grane, která je součástí přehrady Grane
v severozápadním Harzu. Zvláštností stavby bylo pro-
vedení dvou nezávislých měřeni prací, potřebných pro
postup stavby. Ze srovnání těchto dvou měření vychá-
zely ale lepší předpovědi přesnosti, než jaké se uká-
zaly po spojení oboustranně ražené štoly. V závěru
autoři ukazují na okolnosti, které zhoršují kvalitu na-
měřených výsledkd a !které se musí vzít v úvahu při
požadované vyšší přesnosti. Ra

528.517 VúGTK 15975
MICHALČÁK,S.
Súl!asné smery Vývoja svetelných dialkomerov.
Jemná Mech. Opt., 16, 1971, č. 4, s. 104-108, 14 obr .•
lit. 10.
vývoj konstrukcí elektronických dálkoměrd za posled-
ních 20 let. Rozborhlavnlch funkčnlcha konstrukčnlch
částí nejnovějších druhl1 světelných dálkoměrO pro mě-
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ření malých vzdáleností. Hlavní typy dálkoměrfi s ga-
lium-arsenidovou diódou a dálkoměr Kern-Mekometer 3
s dutinovým rezonátorem, který umožňuje měřit délky
do 1 ~m s pl'esností několik desetin mm. SchNá

528.517=30 VÚGTK 11200

DEUMLlCH, F.
Neuentwicklungen elektrooptischer Streckenmessgerlite.
[Nově vyvinuté elektrooptické dálkoměry.)
Vermessungstechnik, 19, 1971, Č. 1, s. 13-15, 3 obr.,
lit. 6.
Autor doplňuje svfij článek "K vývoji elektrooptických
dálkoměrfi", Vermessungstechnik, 1970, č. 10, s. 363-369
o sovětské přístroje a o nové přístroje, pl'ipravené k sé-
riové výrobě. V druhé části člá.nku je provedeno roz-
dělení dálkoměrfi pro malé vzdálenosti na tři skupiny:
samostatné přístroje, sázecí přístroje a elektrooptické
tachymetry. V závěru člá.nku se ukazuje na rychlý roz-
voj a rozšíření v geodetické praxi. Ra

528.52.037:622.1=30 VÚGTK 16934

VENCOVSKt, M.
Eine neue sehr genaue Zentriervorrichtung. (Nové vel-
mi pl'esné centrační zařízení.)
Mitt. Marksch.-Wes., 78, 1971, Č. 1, s. 23-34, 10 obr.,
lit. 3.
Pl'i l'ešení měřických 1110h v podzemí je často nutné
přesně centrovat úhloměrný přístroj na měřické body,
které jsou v llrovni nebo pod lirovní terénu. Doposud
používaná. mechanická a optická centrovací zal'ízení
nevyhovují pro svojí malou pl'esnost. Nové centrační
zal'ízení, popisované v uvedeném článku je přínosem
k řešení této problematiky. Ra

528.521.087.4-523.8=82 VÚGTK 15937
SULC; V. G. ~ JANKOVSKIJ.E. J.
Kodovyj teodoUt. (Kódový teodolit.)
Geod. i Kartogr. [Moskva), 1971, Č. 3, s. 42-46, 4 obr.
Autor v člá.nku nejdříve obecně charakterizuje vlast-
nosti a rozdělení kódových teodolitfi. Ukazuje na nut-
nost zpracování hodnot, získaných kódovým teodolitem
s fotoregistrací, na doplňkovém zařízení pro čtení fil-
mfi. Dá.le ukazuje na vývojové stá.dium, ve Ikterém je
vývoj kódového teodolitu v SSSR. Byly zhotoveny dvě
makety kódového teodolitua provedeny tová.rní zkouŠtky
- dosažená. střední chyba lihlu byla 2"až 3". Výroba
zkušební série je .plá.nová.na na rok 1971-1972. Ra

528.521:528.531=30 VÚGTK 16488
GRODEL, E.
Ein neues ZEISS-Vermessungsgerlite-Teilsystem. [Nový
Zéissfiv stavebnicový systém měřických přístrojfi.)
Jenaer Rdsch, 16, 1971, Messe-Sonderheft, s. 55-62,
14 obr., lit. 11.
Autor popisuje vývoj výroby měřických pl'ístrojfi firmy
Car! Zeiss· Jena a chronologicky uvádí od roku 1949
všechny přístroje, které byly vyvinuty a dány do vý-
roby. VycMzí z pl'ehledu a ukazuje na tendenci opustit
výrobní produkci s rfi:inorodými typy pl'ístrojfi a přejít
na výrobu s vysokým stupněm standardizace, vyznaču-
jící se univerzá.lností a optimálním rozsahem aplika-
·bility. V této souvislosti popisuje a srovná.vá tři nové
výrobky, a to vteřinový teodolit THEO 010A, tachy-
metrický teodolit THEO 020A a redukční tachymetr
DAHLTAOlOA.Na závěr uvá.dí technická data přístrojfi
a možnosti jejich použití. Ra

528.521:528.517=20 VÚGTK 10553
ALLAN. A. L.
Mounting a theodolite on a geodimeter model six. [Upev-
nění teodolihl na geodimetru, model 6.)
Surv. Rev., 20, 1970.č. 156, s. 265-288, 1 Obr.
Zpfisob upevnění teodolitu na geodimetru, model 6, čímž
vznikne elektronický t~chymetr, vhodný pro rfizné mě-

řické a vytyčovací prá.ce. Možnost rychlého iZískání
údajů 'Oměřených vzdálenostech kombinací tachymetric-
kého a elektroni·ckého odečítání. Tento systém měření
je zcela všestranný a příslušná přesnost se může měnit
podle požadavkit vi

528.526.6= 30 VÚGTK 12 896
RINNER, K.
Uber Versuchsmessungen mit einem Aufsatzkreisel WILD
GAK1. lO 'pokusných měřf:ních s nástavným gyroskopem
WlLO GAK 1.)
Verm.-tech. Rdsch, 32, 1970, Č. 5, s. 185-188, 1 obr.
Směrové pořady s nástalvným gyroteodolitem GAK 1 fir-
my Wild jsou výborným a dostatečně 'přesným zpfisobem
pro určení pevných bodfi v lesnichOlblastecll. Zpfisob
mětení prfichodů ob stanovisko je při krátkýchstr811ách
a dlouhých pořadech výhodně'jší Jlež polygonová měření,
a to jalkz hlediska ho'spodárnosti, tak i přesnosti.

Sch/Vá

528.531= 20 VÚGTK 10 553
LEITZ, H.
Two electronic tacheometers by Zeiss. [Dva Zeissovy
ele,ktronické tachY'mp.>try.)
Surv. Rev., 20, 1970. Č. 156, s. 258-264, 2 obr., 1 ta'b.,
li t. 1.

Popis dvou elektronických ta'chymetrů, přičemžkaMý
z nich se skládá z ele'ktroopHckého dálkoměru a teodo-
litu. Zeissfi'v přístroj SM-ll je talchymetr s digitálním
odečítáním vzdáleností a s odečítáním kruhu pomocí
stupnicového rmikrometru. zatímco RcgElta 14 je elek-
tronický registra·ční tachymetr, umožňující nejen digitál-
ní odečítání úhlů a vzdáleností, nýTbrž i přímou registra-
ci dat na děrné 'pásce. vi

528.9= 30 VÚGTK 11 200

LENGFELD, K.
Dle Stellung der Kartographie im System der Wissen-
schaftsverflechtung. (Postavení kartografie v systému
prolínání věd.)
Vermessungstechnik, 19, 1971, Č. 2, s. 56-58.
Kartografické zobrazování jako prostředek získá.vá.ní
a přenášení vědeckých poznatkfi si našlo cestu do nej-
rfiznějších vědeckfch oborfi. Její postavení jako vědy
s charakterem profilu je dáno existujícím stanovením
1110h. Současné požadavky určují dalekosá.hlou automa-
tizaci celkového procesu. vI

528.9:003.62:338.23=30 VÚGTK 16459
BERTINCHAMP,H. P.
Automationsgerechte kartographische Zeichen. (Karto-
grafické znač'ky vhodné pro automatizaci.)
Nachr. Karten u. Verm. Wes., 47, 1970, s. 7·-14, 1 t!lib.
Úvod. Rozdělení dosavadního způsobu tvnrby a výroby
map. ROIZdělenítéto činnosti při automaticikém procesu.
Nutnost vytvoření návrhu nových zna,ček. Ukázky zna-
če,k na tabulce. Chv

528.9.067:003.62=40 VÚGTK 34871

BERTIN, J.
Semiologie graphiqne. Les diagrammes - les réseanx-
les cartes. (Grafická semiologie. Diagramy - síťové
grafy - mapy.)
Paris, Gouthier-Vil1ars, 1967, 431 ~., čet. obr. a tab:
Teorie semiologie grafického systému značek [ánalfza
informace, prostředky grafického· systému, pravidla
grafiCtkého systému). Praktick.époužití grafického sy-
stému: 1. při konstrukci diagramfi se dvěma, třemi
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i více složkami, 2. při sestrojování síťových grafll. [kon-
strukce, transformace a použití sítě, zóny, stereogra-
fické sítě J, 3. v kartografil: Charakter geografické
složky. Vnější geografická identifikace [v rovině -
projekce a v prostoru - měřítko J. Vnitřní geografická
identifikace (kartografická přesnost, kartografloká ge-
neralizace, základ mapYJ. Mapy s jednou, dvěma a více
složkami. Popis při grafickém znázornění. Pomll.cky pro
grafické znázornění. Grafická dokumentace. Tš/Vá

528.9:338.23(73)=30 VÚGTK 16459
CHRIST, F.
tJ'berblick iiber die Entwicklnng der kartographischen
Antomation in den USA. (Přehled o vývoji kartografické
automatizace v USA.J
Nachr. Kart. u. Vermess.-Wes., Frankfurt, 1970, Č. 49,
s. 21-43.
Předložená zpráva o služební cestě popisuje účast na
konferenci o digitalizaci map ve Washingtonu a ná-
vštěvu více amerických úřadil a firem, které se zabývají
kartografickými automatickými přístroji nebo je vyrá-
bějí. Při popisu automatických zařízení, která se na-
cházejí na různých místech, byl učiněn pokus o načrt-
nutí vývoje kartografické automatizace v USA. Ra

528.9:681.3.07:625.7{430.1J= 30 VÚGTK16459

BŮHME, R.
Einrichtung der Strassendatenbank Baden-Wiirttemberg
n'ld Gruds1it7e fiir karto~rapbische Datenbanken. (Zří-
zení banky dat silnic Baden-Wiirtenbergu a zásady pro
kartografické banky dat. J
Nachr. Kart. u. Vermess. Wes., Frankfurt, 1970, Č. 49,
s. 5-19, 8 obr., lit. 7.
Banka dat silnic Baden-Wilrtenbergu je toho času ve
výstavbě. V článku se vysvětluje smysl a funkce banky
dat a současně také problémy, které vyvstaly s poža-
davkem, aby bylo možno použít dat také pro ~arto-
grafické účely. Dále jsou uvedeny úvahy o plánované
kartografické bance dat s přihlédnutím k dnešnímu
stavu vývoje. Ra

528.9:681.3.07:711.4(44J =40 VOGTK23730
MATHA,J.

La banqne de données nrbaines de la région de Paris:
le prototype opérationeI. (Prototyp banky urbanistic-
kých dat území Paříže.)
BulI. Com. franc. Cartogr., 1971, Č. 47, s. 297-299.
V prosinci 1959 byl uskutečněn prototyp banky urba-
nistických dat v pařížském urbanistickém ateliéru
(APUP). Objem paměti je 400 mlliónfi základních infor-
mací. Na prototypu se provádějí funkční zkoušky a tes-
ty využití. Na závěr je uveden plán prací s tímto systé-
me~ Ra

528.913:338.23=30 VÚGTK 11200
BORODIN, A.

tJ'ber die Hanptrichtnngen der Forschnng znr Antoma-
tisiernng der Kartenznsammenstellnng. (Hlavní směry
výzkumu v oblasti automatizovaného sestavování map.)
Vermessungstechnlk, 19, 1971, Č. 3, s. 106-107.
Použit[ automatizace ja1ko účinného prostředku ke zvý-
šení hospodárnosti a kvality kartografických sestavi-
telských prací, jež jsou jedním z nejdilležltějších pro-
,cesii zhotovování map. Přehled hlavních problémll. vy-
skytujících se při automatizaci procesu sestavování
.map, k nimž zejména náleží nedostatek matematických
pravidel a norem pro generalizaci mapového obsahu.
Nutnost zvládnutí problému analytické transformace
kartografického výchozího materiálu pomocí elektro-
nického zpracování dat. Rešení otázky automatické fo-
,tosazby zeměpisných názvil a jejich umístění na origi-
llálu mapy. SchNá

, 528.92:338.23:625.7= 30 VÚGTK 16459
CHRIST, F. - UHRIG, H.
Bericht liber eine Untersnchnng znr antomatischen
Herstellnng einer Strassenfiillnngsplatte fiir ein Blatt
der Topographischen Karte1:50 000 nnd einer Sitna-
tionsplatte fiir 1/4 Blatt einer Topographischen tJ'ber-
sichtskarte1:Z50 000. (Zpráva o výzkumu automatické-
ho zhotovení desky silnic pro topografiokou mapu
1:50000 a situační desky pro 1/4 listu přehledné topo-
grafické mapy 1:250 000.)

Nachr. Kart. u. Vermess.-Wes., Frankfurt, 1970, Č. 46,
s. 27-46, lit. 3.

V práci se zkoumají dva ohraničené problémy karto-
grafické automatizace: jako prvý problém zachycení
prilběhu silnic topografické mapy 1:50000 v digitální
f{:lrmě a výstup dat v analogové formě jako automatlc~
ké vykreslení prilběhu silnic. Jako druhý problém
zkoumá autor digitalizaci generalizace pro kompliko-
vanou situační desku přehledné topografické mapy
1:2500000 a autOI:natlckou kresbu sinic, železnic apod.
podle digitálních dat. Ra

528.932.063.9:912(084.3) :551.4 VÚGTK9800
KRCHO,J.
Ponžitie samočinných počítač ov pri zostrojení morfo-
metrických máp, uvažovaných na, báze geometrického
aspektn te6rie polí.

Geod. kartogr. Obz., 17, 1971, Č. 3, s. 73-77. Dokonč.
Formulace vstupních údajů pro samočinné počítače ve
tvaru matice z hlediska trajektorového pole a jeho sin-
gularit. Postup výpočtů údajů N, AN pomocí samočin-
ného počítače. Výpočet souřadnic izokJín, izotangent a
vykreslení map pomocí přístroje KINGMATIC. vI

528.932.1(084.3-12/13) [23J =30 VÚGTK 13171
BRANDSrATER, L.
Net~e Gedanken zur topographischen Kartographie des
Hocbgebirges. (Nové myšlenky k topografické karto-
grafii vysokých hor.)
Kartogr. Nachr., 20, 1970, č. 5, s. 167-178, 6 obr.

Kritické hodnocení a připomínky k pracím "Nové švý-
carské školy", kterou je nazýván nový zpflsob znázor-
ňování zemského reliéfu v topografické mapě, jenž se
charakteristicky stabilizoval a stal se vzorem pro tvor-
bu topografických map v celém světě. Porovnání růz-
ných koncepcí kartografických znázorňovacích technik,
užívaných ve Švýcarsku, s technikami jiných zemí a
z různých vývojových etap tvorby topografických map.

Sch/Vá

528.933=30
SCHMIDT,H.

Nene Verfabren zur Herstellnng vielfarbiger Karten.
(Nové metody výroby vícebarevných map.) Pokr. 1,2,3.
VermeB.-techn. Rdsch:, 33, 1971, č.l, s. 8-16, Č. 2, s.
51-56, Č. 3, s. 91-96, 27 obr., 1 tab.
Zh,odnocení použití ofsetového tisku. Zařízení pro kopí-
rování z desek, fólií a prosvětlováním. Historický vývoj
použití fotografie pro kartografické účely. Přístrojové
vybavení pro reprodukční fotografii, zařízení laboratoří.
Zhotovování barevných zastavovacích plánil (pauzovací
technika, montáž výřezů map). Zhotovování transparent-
ních zastavovacích plánů kopírováním nebo pomocí re·
produkční kamery. Tříbarevný postup pomocí rastrových
výtahll.. Přepracování polohopisných map. Zhotovení ob-
sahové kopie. Příprava barevného originálu. Další mož-
nosti zhotovení barevných originálll.. Zhotovení barev-
ných rastrových výtahli. Teorie rastrll. a pll.vod rastro-
vých bodli. Rll.zné druhy rastri'l a jejich dělení (kon-
taktní rastry a rastry s odsazením). Odsazení rastru a
počet čar rastru na 1 cm. Ra


