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528.33 (091J
VYKUTlL, J.
JTSK
K 50. výročí vytvoření, souřadnicového systému S
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 1, s, 1-6,
3 obr., 2 tab., lit. 14
POjednání popisuje s využitím citované literatury postup
budování Jednotné trigonometrické sítě katastrálni ()TSKJ
na území ČSSR v létech 1920-1957 a způsob odvození sou
řadnicového systému S )TSK v roce 1927 a seznamuje
čtenáře

s hodnocením

přesnosti

JTSK.

330.4; 65.011.56 (437.6)
JAKEŠOVÁ, O" SYNEK, J.
K problematikepredprojektového štádia budovania ASR
rezortli SÚGK
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 1, s. 6-11,
2 obr.
V článku je zd6vodnená potreba vytvorcnia ASR rezortu
SÚGK a načrtnutá metodika jeho budovanía, vyplývajúca
z celoštátne platných pokynov, Ďalej pojednáva o prpd
projektovom štádiu budovanía ASR z hradíska dvoch hlav
ných skupín činností štádia - analýzy systému a tvorby
klasifikácie podsyst6mov. V úvere sa zabýva otázkou

prínosov zo zavedenia ASR a

stručným

návrhom

ďalšieho

postupu jeho budovani".

528.024.1.061.2

BblKYTI1JI, ll.
K

50-OH ro.n:OBII\HHe

C03I\aHH"

CHCTeMLI

KOOpl\HHaHT

S-JTSK
feOl\e3HqecKHll H KapTorpaq,HQeCl<ll;ií: 06sop, 24, 1978,
No 1, CTp. 1-6, 3 pHC., 2 Ta6JI., JiHT. 14
CTaTbJl co.n:eplKHT, HCXO.n:JI H3 rrpHBe.n:eHHoll JIHTepaTypbl,
orrHcaHHe rrOCJIell,OBaTeJIbHOCTH cos.n:aHHl! E.n:HHOll TPH
rOHOMeTpHQeCKOll ceTHKa.n:aCTpa (JTSK) Ha TeppHTopHH
QCCp B 1920-1957 rr. H crroc06 BbIBOl\a 'CHcTeMbl KO
op.n:HHaHT S-jTSK B 1927 r. H 3HaKOMHT QHTaTeJIeiÍ
C ol.\eHKOll roqHOCTH JTSK,

528.024.1.061.2
M03)KYXI1H, O. A.
Orrpe.n:eJIeHHe peq.p.aKlIHH B reOMeTpH'leCKOM HHBeJIHpO
BaHHH
feoneSHqeCKHll H KapTorpaq,HQeCKHll o5sop, 24, 1978,
No 1, CTp. 12-16, 4 pHC., 1 Ta6JI.• JIHT. 8.
B CTaTbe BbIBe.n:eHO ypaBHeHHe. .n:JIJl orrpe.n:eJIeHHJI peq,
paKl.\HOHHOll OUlH5Kli, a TO OT.n:eJIbHO .n:JIJI yC.IT01JHll rro
CTO"HHOll H rrepeMeHHoiÍ TeMrrepaTypHoll CTpaTHrpaq,HH
li OTneJIbHO nJIJI yCJIOBHH CTpaTHrpaq,HH HellTpaJIbHoll.
PesyJIbTaTbI rrpOBeneHE1 Ha qHCJIeHHbIX MaTepHaJIaX HS
KOTOpblX BblTeKaeT JICHa" saBHCHMOCTb OUlH6KH peq,paK
l.\HH OT yCJIOBHll MHKpOKJIHMaTy.

MOZŽUCHlN, O. A.
Určení -refrakce v geometrické nivelaci
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978,
4 obr., 1 tab., lit. 8

Č.

V

refrakční

članku

se odvozená rovnice pro

určení

1, s, 12-16,

chy

by, a to odděleně pro podmínky stálé a nestálé teplotní
stratigrafie a odděleně pro podmínky stratigrafie neu trál
ní. Výsledky jsou provořeny na numerických materiálech
a . vyplývú z ních jasná závislost chyby z refrakce na
podmínkách mikroklimatu.

528.8 ; 001.4
JEŘÁBEK,

O., ŠíMA, J.
k terminologii dálkového průzkumu Země
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 1, s. 16~21
Příspěvek se zabývá výkladem 48 vybraných termínu a je
Jich českých okvi'valentů, vybraných z rus:kého terrmino
logického slovníku z oboru dálkového průzkumu Země.
příspěvek

NA POMOC GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRAXI
778,14
VRBI::CKÝ, Z.
Mikrolilmová technika - Přehled přístrojů
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1918,
9 obr.

č.

příloha,

a Caps Microfilm.

330.4;65.011.56/437.6/
CbIHEK,

1'1.

K rrpOÓJIeMaTHKe rrpel\BapHTeJIbHoiÍ CTal\HH rrpoeKTa 06
pa30BaHHII ACY Bel\OMCTBa CYfK
feoneSli'!eCKHň

No

1,

CTp.

H KapTorpaq,HqeCKHl'i 0630P,
pHC.

IlII1MA,

I1.

CTaTb" K TepMBHOJIOrBB nHCTaHlIHOHHoro 30HnHpoBa
HH" 3eMJIH
feoneSHQeCKHll H KapTorpaq,HqeCKHll 0630P, 24, 1978,
No 1, CTP, 16-21.
CTaTb" COJ:eplKHT 061>JlCHeHHe 48 Hs6paHHblx TepMHHoB
H nx 'leUlCKHX 9KBHBaJIeHTOB, oTo6paHHbIX HS pyccKoro
TepMllHOJIOrllQeCKOrO CJIOBapH HS 06JIaCTH nllCTaHn;HOH
Horo SOHnllpOBaHHH 3eMJIll.
B lIOMO~ reOlleSHQeCKOH II KapTorpuq.H'IeCKOH npaKTHKe

778.14
BPBELl,Kbl, 3.
MHKpOq.HllbMoBa" TeXHHKa .~ 0030p rrpHoopoB
feoneSHqeCKHH H KapTorpaq,HqeCKllll 06sop. 24, 1978,
No 1, rrpHJIOlKeHlle, 9 pllC.
06sop MHKporpaq,HqeCKHX CllCTeM cTpaH CEBa. 0630P
napaMeTpoB rrpH50poB BbIIIycKaeMblx B QCCp, f.uP,
CCCP H HeKoTopoH rrponyKl.\llll q,HpM SChaut, Agfa

Gevaert, Kodak, Old D-e'lft a Gaps Microfilm.

přehled mikrografických systémů zemí RVHP. Přehled pa
rametrů přístrojové techniky v ČSSR, NDR, SSSR i někte·
rých výrobků firem Schaut, Agfa Gevaert, Kodak, OId Delfl

HKEIlIOBA, O. -

528.8;001.4
llEP)KABEK, O. -

24, 1978,

6-11, 2

CTaTbJl 060cHoBblBaeT rroTpe6HocTb COSnaHHl! ACY Be
nOMCTna cyrK H I\ael' opHeHTHpoBo'mylo MeTOI\HKy ee
C031\aHHII, Koropall BblTeKaeT HS l\eiÍcTByIO~HX 06~ero
cyl\apcTBeHHhlx HHCTpyKl.\Hll. KpoMe Toro pas6HpaeT
rrpel\BapHTeJIbHylO
CTanHlO
rrpoeKTa COSnaHliJI
ACY
C TOqKH 3pem!Jl .n:nyx rJIaBHblX rpyrrrr neJITeJIbHOCTH STOll
CTal\HH - aHaJIHSa CHCTeMbl H C03.n:aHHJl KJIaCCHq,HKal.\HH
cy6cHCTeM. B 3aK.~IOqeHHH OT1HC.'lH norrpoc BKJIal\a H3
BHe.n:peHHJl ACY, H .n:aHHO KopOTKoe rrpel\JIOlKeHHe naJIb
HellUleiÍ rrOCJIe.n:OBaTeJIbHOCTH ee C03I\aHHII.

528.33 (091J
VYKUTlL, J.
zum 50. Jahrestag der Griindung des Koordinatensystems
S - ETKN
GeOdetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 1,
Seite 1-6, 3 Abb., 2 Tab., Lit. 14
ln der Abhandlung werden mit Hilfe der angefiihrten Li'
teratur der Fortgang des Aufbaues des Einheitlichen trio
gonometrischen Katasternetz (ETKNJ fUr das Gebiet der
CSSR in den Jahren 1920-1957 und das Ableitungsverfah·
ren des Koordinalensystems S - ETKN im Jahre 1927 he·
schrieben und die Leser mit der Genauigkoitswertung des
ETKN bekannt gemacht.
330.4 ; 65.011.56 (437.6)
JAKEŠOVA, O., SYNEK, J.
Zur Problematik des Vorprojektstadiums des Aufbaues de.
Automatisierten Systems der Leitung (ASL) lm Bereich des
SAGK
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 1,
Seite 6-11, 2 Abb.
In der Abhandlungwird die Notwendigkeil der Schaffung
des ASL im Bereich des Slowakischen Am les fUr Geodasie
und Kartographie (SAGK) begrUndet und die'Methodik
Aufbaues, die auf ganzstaatlichen giiltigen Hinweisen
gegrUndet ist, angedeutet. Weiter wird das Vorprojekt·
stadium 'des Aufbaues des ASL aus dem Gcsichtspunkl
der zwei Tlitigkeitsgruppen dieses StadlUms der Ana'
lyse des System und der Bcarbeilung der Klassifizierung
der Subsysteme - behandelt. AbschlieBend befaBt sie sich
mit der Frage des Beitrages der EinfUhrung des ASL und
mit einem kurzen Vorschlag des ganzen Fortganges seines
Aufbaues.

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR

II

528.024.1.061.2

528.8 : 001.4

MOSSCHUCHlN, O. A.
Bestimmung der Refraktion im geometrischen Nivellements
Geodetický a kartograflcký obzor, 24, 1978, Nr. 1,
Seito 12~16, 4 Abb., 1 Tab., Lit. 8
lm Mtikel wird die Gleichung fiir die Bestimmung des
Refraktionsfehlers abgeleitet, und zwar getrennt fiir dic
Bedingungen der sUi.ndigen und unsUindigen Temperatur
slratigraphie und gelrennl fiir die Bedlngungen der
neu1ralen Stra1igraphie. Die Ergebnisse wurden an nume·
rischen Materialien bestatigt und es ergibt sich aus ihnen
eine klare Abhangigkeit des Refraktionsfehlers von den
Bedingungen des Mikroklimas.

JEŘÁBEK,

O., ŠíMA, I.
Contribution to Terminology on Remote Sensing of th.
Earth
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 1,
pp. 16-21
The article deals with definition of 48 sclecled lerms and
their Czech equivalents taken from the Russian termino·
logical dictionary On the remote sensing of the Earth.
AIO TO GEODETlC AND CARTOGRAPHIC PRACTlCE
778.14
VRBĚCKÝ,

528.8 : 001.4
IEŘÁBEK,

O., ŠíMA, j.
Beitrag zur Terminologie der Fernforsehung der Erde
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 1,
Seite 16-21
Die Abhandlung befalll sich mit der Erláuterung 48 aus·
gewahlter Termine und ihrer tschechischen Aquivalente,
die aliS dem russischen terminologisclwn Worterbuch allS
dem Fachgebiel der Fernforschung der Erde entnommen
worden sind.

H1LFE DER GEOOATlSCHEN UNO KARTOGRAPHlSCHEN PRAX1S
778.14
VRBĚCKÝ, Z.

Mikrofilmtechnik - iibersieht der Geriite
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 1,
Seite -, 9 Abb.
iibersicht der mikrographischen Systeme in den Landern
des RGWH. iibersicht der Parameler der in der ČSSR, DOR,
UdSSR hergestellten Geratetechnik sowie mancher Erzeug·
nisse der Werke Schaut, Agfa Gevaert, Koúak, Old Delft
und Caps Microfilm.

528.33 [091J

VY KUTIL, j.
Tlle 50th Anniversary of Creation. of the S - jTSK Co·
ordinate System
Geodetický a karlografický obzor, 24, 1978, No. 1,
pp. 1-6, 2 tab., 14 ref.
With reference to the publicatíons· mentioned in the articlo
the procedure of building up the unified Trigonometrie
Cadastra I Network [JTSK) on the territory of the ČSSR
in the years 1920-1957 and the methods of derivation'
the S jTSK coordinate system in lhe year 1927 are
dealt with. An information on accuracy evaluation of the
ITSK coordinate system is also given.

330.4: 65.011.56 [437.6)

IAKEŠOVÁ, O., SYNEK, I.
Contribntion to Preliminary Projeet Stage of Bllilding up
an Alltomatie Management System in the Sphere of Activi·
ties of the Slovak Offiee of Geodesy and Cartography
Geodetický a karlografický obzor, 24, 1978, No. 1,
pp. 6-11, 2 fig.
.
Reasons for building up to an Automatic Management
Syslem in the sphere of activities of' the Slovak Office
of Geodesy and Cartography and proposal for its furťher
development wilh respect to the naHon wide valid in·
structlons. Preliminary stage af the creation af an Auto
matic Managoment SySlem is discussed regarding two
main groups of aclivities: analysis of the system and
crealioll of subsystcm. classification. Advantages of Auto·
matic Managemenl System with a brief outline of its
further development.

Z.
Microfilming Techniqlles. A Sllrvey of Instruments
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 1,
supplement, 9 fig.
A survey of micrographic systems used in the member
countries of the Mutual Economic Aid CounciI. Comparison
of technical data of instruments produced in the ČSSR,
GDR, USSR and of some other products made by thc firms
Schaut, Agfa, Kodak, Old Delft and Caps Microfilm.
528.33 [091J

VYKUTIL, j.
Pour le 50e anniversaire de la création du systeme de co
ordonnées S - )TSK
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 1,
pages 1-6, illustrations, 2 planches, 14 bibliographies
Utlisant la présente bibliographie le traité décrit le pro·
cédě
d'édification du Réseau lrigonometrique cadastral
unique [JTSK) sur territoire tchécoslovaque dans les
années 1920-1927 et la procédé de déduclion du systém~
de coordonnées S - ITSK en 1927 ct pr6sente aux lec·
teurs l'évaluation de la précision du systéme.
330.4 : 65.011.56 [437.6)

IAKEŠOVÁ, O., SYNEK, j.
problemes émanant dll premier stade de I'édifieaton du
programme de réaJisalion dll systeme automatiqne d9
direelion dans la eompétence du Bureau Slovaque de Géo·
désie et Cartographie
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 1,
pages 6-11, 2 illustrations
L'article explique les motifs de création du systéme auto·
matique et contient l'ébauche de la méthode d'édifica·
Uon, résultant de directives valables pour 10 pays entier.
L'arlicle lraite ensuite le premier stade de l'édification
du programme de réalisation du systéme du point da
Vue des activités des deux principaux groupes d'action
de ce Stade, l'analyse du systéme et la créalion de sous.
syslémes de classification. En conclusion ľ article traita
la question des avantages de l'introduction du systéme et
la bráve proposition du procédé ullérieur d'édification
de celui·ci.
528,024.1.061.2

MOZŽUCHIN, O. A.
Détermination de la réfraction dans le nivellement géo
métriqlle
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 1,
pages 12-16, 4 illustrations, 1 planche, 8 bibliographies
L'article présente l'équation déduite pour la détermina·
tion ,des erreurs de réfraction, séparément pour les con~
ditions stables el instables de la stratigraphie thermique
et séparement pour les conditions de la stratigraphie
neutre. Les résultats ont été vérifiés sur matériaux numé
riques et il en résulle la dépendance évidente de l'erreur
de réfraction des conditions du microclimat.
528.8 : 001.4
TEŘÁBEK,

O., ŠiMA, j.
Contrlbution ii. la terminologie relative ii l'exploration
téléguidée de la Terre
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 1,
pages 16-21.
L'arlicle présente Un choix de 48 termes ainsi que leurs
6quivalents tchěques, itrés du dictionnairc terrninologique
russe touchant la sphére de ľexploration téléguidée de
la Terre.
AlOE APPORTĚE A LA PRATIQUE
GRAPHIQUE

GĚODÉSIQUE

ET CARTO.

778.14
528.024.1.061.2

MOZŽUCH1N, O. A.
Determination of Refraction in Geometrie Levelling
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 1,
pp. 12-16, 4 fig., 1 tab., 8 ref.
Equalion for delermination of refraction error, separately
for constant and variable lemperature stratigraphies and
separatelyfor neutral stratigraphy. The results verified
on numerical data are showing a clear correlation of
the refraction error on microclimate conditions.

VRBĚCKý,

Z.
Teehniqlles dll microfiJm Aper~u des appareils cor·
respondants
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 1,
annexe, 9 illustrations
Aper~u des systémes micrographiqu P ' et vigueur dans les
pays membr8ls du COIll'seil Mutul]l ľAid81 Economique. Aperc;m
des paramětres d'appareils fa!Jriqués cn Tchécoslovaquie,
République démocratique allemande, Union sovi6tique ainsi
que de certains prbduits réalisés puar les maisons Schaut, Agfa Gevaert, KOdak, Old Defl el caps Microfilm.

Vykuta, '.: K 50. výrol5t •••

K 50.

Geodetický a kartografický obMl'
24/66, číslo 1/1978
1

ročník

výročí vytvoření

souřadnicového

Prof. Ing. Dr. Josef Vykutil,
Katedra geodézie stavební fakulty VUT,
Brno

systému S - JTSK

528.33/091/

1. Úvod

-

Když v r. 1918 byla obnovena naše státní samostat
nost a vznikla Československá republika, nebyly na
jejím území jednotné, spolehlivé a dostatečně přes
né geodetické základy pro měření a mapování na
úrovni, odpovídající dané době.
Katastrální triangulace z poloviny minulého sto
letí byla nepřesná a málo hustá. Body se stabilizo
valy dost dlouho po vykonaném měření (někdy až
po 20 letech), takže často stabilizace neodpovídala
přesně poloze bodu při měření; body grafické
triangulace (IV. řádu 1 se nestabilizovaly. Během
let se mnoho stabilizací ztratilo. Na území republi
ky bylo několik katastrálních souřadnicových sou
stav.
Novější vojenská triangulace z let 1862-1898
měla sice vysokou přesnost v části, která patřila do
středoevropského
stupňového
měření
(na úze-.
mí Čech), v ostatních částech byla přesnost značně
nižší, hlavně vlivem "empirického" .vyrovnání. Síť
měla mezeru na Moravě a na Slovensku chyběla na
ploše východně poledníku procházejícího přibližně
Banskou Bystricí. Body této triangulace měly jen
zeměpisné
souřadnice
a byly vzájemně znač
ně vzdálené - obr. 1.
Tehdejší ministerstvo financí zřídilo výno
sem Č. 71 612 z 21. 11. 1919 "Triangulační kancelář"
a jejím přednostou jmenovalo Ing. Josefa K ř o v á
k a, znamenitého teoretického i praktického geo
deta. Hlavní úkoly této kanceláře, formulované
v cit. výnose, lze shrnout takto:

vybudovat jednotnou trigonometrickou síť pro
praktického, zvláště katastrálního měření,
- trvale stabilizovat trigonometrické body, vést
je v evidenci a udržovat je,
- vydávat předpisy pro budování trigonome
trických sítí a pro podrobné měření,
- dohlížet na zeměměřické práce ve státě,
- sledovat pokrok v geodézii a ve výrobě geo
detických přístrojů a pomůcek.
V prvních letech existence byla činnost Trian
gulační kanceláře zaměřena převážně na vybudová
ní "Základní trigonometrické sítě I. řádu" (ozna
čení Jednotná trigonometrická síť I. řádu bylo zave
deno později) a na vytvoření jednotného souřad
nicového systému pro celý stát. Měřické a výpo
četní práce v síti I. řádu byly skončeny v r. 1927,
tedy právě před 50 lety. Podrobně je popsal Ing.
Křovák [1-3] a jeho spolupracovníci [4], [5].
V tomto článku uvedeme jen některé zajímavé
údaje, určené zejména mladší odborné generaci,
neboť starší literatura se obtížněji opatřuje. Pod
robnosti je třeba hledat v publikacích, uvedených
na konci tohoto článku.
účely

2. Vytvoření sonřadnicového systému Jednotné
trigonometrické sítě katastrální
Měl-li

být vytvořen nový, jednotný rovinný souřad
nicový systém pro celou republiku, bylo třeba
nejprve vybudovat základní.· trigonometrickou síť
I.

řádu.
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Návrh této sítě byl vypracován na tzv. generál
ních mapách měřítka 1 : 200 000. Nová síť měla mít
průměrnou délku stran 25 km a obsahovat pokud
možno všechny body dřívějšího stupňového měření
i body ostatních triangulací I. řádu z minulého
stol~tí. Trojúhelníky měly vytvářet kolem každého
bodu uzavřený obrazec s průměrně 6 stranami;
pokud to terén dovoloval, měly být strany stejně
dlouhé. Existence záměr se ověřovala kreslením
profi1ů na speciálních mapách měřítka 1 : 75000 a
někdy i na topografických mapách 1 : 25 000.
Návrh sítě byl podkladem pro rekognoskaci v te
rénu, jejímž hlavním cílem bylo zvolit vhodné mís
to pro umístění trigonometrických bodů. Síť je
znázorněna na obr. 2. Je zde na první pohled zře
telný rozdíl v hustotě bodů v Čechách a na ostat
ním území.
Nepoškozené stabilizace bodů I. řádu vojenské
triangulace se neměnily, stabilizace starých ka
tastrálních bodů se nahradily novyml, shod
nyml se stabilizacemi nově zvolených bodů
(26 X 26 X 100 cm). Stabilizace se doplňovaly 4 za
jišťovacími značkami. O každém trigonometrickém
bodě se vyhotovil topografický popis.
Pro měření úhlů se na bodech stavěly dřevěné'
pyramidy (čtyřboké) bez zvýšeného postavení pro
teodolit, se zvýšeným stanoviskem a měřické věže
až do výšky 45 m. Při postavení teodolitu na stati
vu se okolo vybudovala dřevěná podlaha na rámu,
podepřeném ve čtyřech mestech co možná nejdále
od stativu (pro vyloučení vlivu pohybu měřiče).
Aby trigonometrická síť 1. řádu mohla být vybu
dována v nejkratší době, bylo rozhodnuto převzít
z vojenské triangulace měřené osnovy směrů na
42 bodech v Čechách a na 22 bodech na Podka~
patské Rusi, tj. v pásech přesného stupňového

měření. V ostatních částech sítě začaly měřické

práce v r. 1920, a to na Moravě, a pokračovaly
směrem na východ. Úhly se měřily převážně teodo
lity firem Fennel, Breithaupt, Heyde a Starke Kammerer, jednoosými, s dvěma mikroskopy. Po
užívala se .metoda Schreiberova [měření úhlů ve
všech kombinacích) o váze směru 24, později 36.
Na některých bodech byly velmi nepříznivé obser
vační podmínky a měření trvalo značně dlouho
(na Lomnickém štítě 8 týdnů, na Ďumbieru 7 týdnů,
na Bradle u Lučence, tedy v rovině, 6 týdnů, atd.).
Trigonometrická síť 1. řádu měla 268 bodů a 456
trojúhelníků. Na 31 bodech na jihozápadním Slo
vensku (silněji orámovaná část sítě na obr. 2) se
v r. 1926 ještě měřilo, když už se začalo s vyrovná
ním sítě, která obsahovala ostatních 237 bodů.
Naměřené osnovy směrů byly převedeny do ro
viny obecného konformního kuželového zobrazení,
navrženého Ing. Křovákem. V zobrazovací rovině
bylo sestaveno 397 podmínkových rovnic trojúhel
níkových a 162 stranových. Celkem 559 normálních
rovnic řešil Ing. Křovák postupnou aproximací.
Rovnice rozdělil na 70 skupin, které se vzájemně
překrývaly. Tyto vyrovnávací skupiny řešil v kaž
dém kole aproximace samostatně. V překrytech
tak získal několik odlišných hodnot pro tytéž ko
reláty. Vypočítal příslušné aritmetické průměry,
dosadil je do rovnic oprav a vypočítal předběžné
opravy směrů. Z opravených směrů vypočítal nové
uzávěry podmínkových rovnic a pak pokračovalo
další kolo aproximace. Tento postup opakoval tak
dlouho, až se uzávěry podmínkových rovnic prak
ticky anulovaly - celkem to bylo 92 kol.
Uvedené řešení normálních rovnic však nepro
bíhalo zcela mechanicky. Ing. Křovák sledoval
konvergenci uzávěrů
jednotlivých podmínko
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vých rovnic a zjednodušoval výpočty tak, že u ně
kterých vyrovnávacích skupin (ve středu vyrovná
vané sítě] začínal teprve u 40. nebo dokonce 70. ko
la aproximace, v jiných skupinách zase vynechal
20 nebo 30 kol uprostřed, u posledních vyrovná
vacích skupin skončil již po 70. opakování. Tato
zjednodušení, která velmi zrychlila celé řešení, se
neděla podle žádného pravidla, ale opírala se o ne
obyčejnou počtářskou intuici a bohaté zkušenosti
Ing. Křováka.
Měření na jihozápadním Slovensku skončilo na
podzim r. 1926. Tato část sítě I. řádu měla 59 troj
úhelníků a 87 podmínkových rovnic (59 trojúhel
níkových, 28 stranovýcb]. Byla v r. 1927 připojena
k dříve vyrovnané části sítě Křovákovou metodou
spojování rovnic při neměnné poloze styčných bo
dů. Tím bylo skončeno vyrovnání tak, jako by síť
byla vyrovnána vcelku.
Vyrovnáním sítě 1. řádu byl určen jen její defi
nitivní tvar. Protože z časových a ekonomických
důvodů nebyly změřeny žádné základny ani nebyla
vykonána měření astronomická, byl rozměr sítě a
její poloha a orientace na Besselově elipsoidu urče
ny nepřímo z rakouské vojenské triangulace, s níž
síť měla 107 identických bodů. K daným zeměpis
ným souřadnicím těchto bodú z rakouské vojenské
triangulace byly vypočteny pravoúhlé souřadnice
v rovině Křovákova zobrazení. Podruhé byly tyto
rovinné souřadnice vypočteny tak, že se převzala
délka a azimut strany Chmelová-Velký Choč
(uprostřed sítě] z vojenské triangulace, odvodil y
se délky a směrníky všech ostatních stran sítě a
. vypočítaly se prozatímní souřadnice všech 268 bo
dů. Pro zmíněných 107 identických bodú tak byly
k dispozici dvoje odlišné souřadnice v rovině Křo
vákova zobrazení. Kvalita vojenské triangulace se

posoudila podle výsledkú Helmertovy transformace
v 6 skupinách, do kterých byly identické body
rozděleny.

Z rozború vyplynulo, že rozměr, poloha a orien
tace sítě 1. řádu budou v daných podmínkách nej
lépe určeny, použije-li se k transformaci 42 bodů
v Čechách, na nichž byly převzaty osnovy směrů
z rakouské vojenské triangulace, neboť v jiných
částech sítě byly nesouhlasy až několik metrú. Na
základě
těchto
42
bodů
byly
vypočteny
prvky transformačních rovnic a podle nich defini
tivní pravoúhlé souřadnice všech trigonometrických
bodů 1. řádu v Křovákově zobrazení. Tak vlastně
byl hned po vyrovnání sítě 1. řádu v r. 1927 vytvo
řen souřadnicový systém Jednotné trigonometric
ké sítě katastrální, nyní stručně označovaný S-JTSK.
Zákonem o pozemkovém katastru a jeho vedení
ze dne 16. prosince 1927, č. 177/Sb. (katastrální
zákon] byla stanovena povinnost vykonávat od
1. ledna 1928 všechny měřické a mapovací práce
v uvedeném souřadnicovém systému. Ministerstvo
financí vydalo v letech 1928 a 1930 prováděcí na
řízení ke katastrálnímu zákonu a příslušné návo
dy pro měřické práce. I když vytvořením souřad
nicového systému S-JTSK byly v prvé řadě sledo
vány cíle pozemkového katastru, byl to tehdy velký
pokrok, neboť to znamenalo sjednocení zeměmě
řických prací ve státě, jejich větší efektivnost a
zvýšení odborné úrovně.
3.

Doplnění

trigonometrické

sítě

J.

řádu

a její

zhušťování

V původní "Základní trigonometrické síti 1. řádu"
z r. 1927 měly trojúhelníky v Čechách prúměrnou
délku stran 40 km, jinde jen 25 km - viz obr. 2.
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hová chyba bodů I. řádu v tom smyslu, že relativní
chyba všech stran v síti byla téměř konstantní.
K. K uče r a [8] zpracoval údaje z doplňující trian
gulace I. řádu v Čechách z let 1928-1937 a z trian
gulací lL-V. řádu z let 1940-1953 (celkem
2329 bodů). Průměrné polohové chyby (v mm) a
jejich poměr k průměrným délkám stran (v km)
jsou sestaveny v tabulce 2.

Bylo proto rozhodnuto doplnit síť I. řádu tak, aby na
celém území republiky byla průměrná délka stran
25 km. To se stalo vložením dalších 93 bodů na
území Čech, které se v letech 1928-1936 zaměřily
v souvislosti s triangulacemi nižších řádů. K měře
ní se používaly již jen teodolity Wild T-3. Tato do
plněná síť byla označena "Jednotná trigonometric
ká síť 1. řádu"; je znázorněna na obr. 3.
Od r. 1928 byla trigonometrická síť I. řádu po
body 11., III. a IV. řádu (vyšší
řády) a body podrobné trigonometrické sítě (V. řá
du), jejíž strany byly v průměru dlouhé 2 km. Tyto
práce již nepostupovaly systematicky (např. od
západu na východ), ale konaly se podle potřeby
jednotlivých resortů státní správy, takže se každý
rok triangulovalo na několika větších či menších
lokalitách. Úhly se měřily ve skupinách. Počty
skupin v jednotlivých řádech a dopustnéodchylky
v uzávěrech trojúhelníků jSou uvedeny v tabulce 1.
stupně zhušťována

Tabulka 2
Rád

I
L

II.
III.
IV.
V.

Polohová
chyba lJiIXY
[mm]

Pruměrná

strana s
[km]

Pomčr

48
23
13
9
8

25

1,92
1,77
1,86
2,25
4,00

n

7
4

2

I

Mxyls

Tabulka 1
Rád

II.
III.
IV.
V.

Počet

skupin

12
9
6
3

Dopustná odchylka
trojúhelniku

v.uzávěrech

±1,5f1
±2,5f1
±3,5"
±4,5f1

I

V r. 1957, tedy za 30 rOk4, byla celá ČSSRpokryta
Jednotnou
trigonometrickou
sítí
katastrální
I.-V. řádu (JTSK) o délce stran 2 km. Tato síť
má přes 47000 trigonometrických bodů :- [6].
Od r. 1930 byly při triangulaci V. řádu trigono
metricky měřeny výškové rozdíly a pak určovány
nadmořské výšky bodů. Úsilím dvou generací čes
koslovenských geodetů tak bylo vytvořeno značně
husté bodové pole souřadnicového systému S-JTSK
jako podklad pro měřické a mapovací práce.

4. Relativní přesnost JTSK a její vlastnosti z hle
diska potřeb současné geodézie a kartografie
'Na trigonometrických bodech v Čechách, kde byly
převzaty měřené směry z rakouské vojenské trian
gulace, byl střední uzávěr úhlů v trojúhelnlcích
± 1,50"; této hodnotě odpovídá střední chyba měře
ného úhlu podle Ferrerova vzorce ± 0,87". V nově
měřené části sítě I. řádu byl střední úzávěr ± 1,62"
a střední chyba měřeného úhlu ± 0,93".
Po vyrovnání byla vypočtena střední chyba mě
pro celou síť ± 0,82".
Uvedené hodnoty středních chyb svědčí o znač
ně vysoké přesnosti měření B. De 1.0 n g [7] velmi
důkladně zkoumal a zhodnotil přesnost a homoge
nitu sítě I. řádu. Zjistil poněkud nižší relativní
přesnost této sítě v oblasti střední a severovýchod
ní Moravy a na západním Slovensku.
Polohová chyba bodů sítě 1. řádu byla v průměru
± 5 cm. Při zhušťování této sítě se postupovalo
"z velkého do malého". Vkládáním sítě (n+1) řádu
do sítě n-tého řádu se postupně zmenšovala polo-

řených směrů

Z tabulky je zřejmé, že uvedený poměr je pro
I.-IV. řád téměř stejný (v průměru 1,92). To svěd
čí o bezvadném rozdělení výchozích chyb bodů
I. řádu úměrně délkám stran v ostatních řádech.
V V. řádu vychází uvedený poměr dvakrát větší.
Příčinou je tO,že se obecně zanedbávaly excentri
city do 5 mm, což se více prOjevilo při krátkých
stranách triangulace V. řádu.
Relativní přesnost JTSK byla tedy velmi vysoká.
Nejvíce je to zřejmé z průměrné hodnoty střed
ních chyb v poloze bodů V. řádu vůči sousedním
bJdům,která je o něco menší než ± 1 cm. Taková
přesnost nebyla v té době dosažena v podrobné
triangulaci v žádném státě.
Je samozřejmé, že původní vysoká relativní přes
nost JTSK se v důsledku různých vlivů během let
poněkud snížila (nestálost stabilizací, geologické
a jiné vlivy). Při srovnání s přesnějším systémem
S-42 a s přímo měřenými délkami elektronickými
dálkoměry byly zjištěny rozdíly až 2 cm na délku
I. km M. Ci m bál n í k [9]. Podle dosavadních
zkušeností lze v některých oblastech očekávat
u délek stran V. řádu (2 km) rozdíly až 6 cm proti
délkám přímo měřeným přesnými elektrooptický
mi dálkoměry. V této souvislosti cituji ze svého
článku [10] z r. 1974: "Mohli bychom tedy měřením
délek zpřesnit geodetické základy. Takové práce
na celém státním území by však byly příliš ná
kladné a ve většině geodetických prací by se zvý
šená přesnost nevyužila". Stejný názor uvádí J.
Ko u b a v článku [11] z r. 1977: "Až na některé
specifické aplikace geodetické základy polohopis
né a výškopisné vyhovují praktickým potřebám a
v období dalších let nebude potřebné dosavadní
systém pro potřeby národního hospodářství měnit".
Pro běžné měřické a mapovací práce tedy systém
S-JTSK plně vyhovuje, pro speciální geodetické
práce vysoké přesnosti je třeba budovat přesné
lokální sítě, ve kterých nyní můžeme měřit nejen
úhly, ale zejména délky stran elektrooptickými
dálkoměry s podstatně vyšší přesností, než .mají
strany v S-ITSK. Taková síť byla např. vybudována
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na území hlavního města Prahy pro přesné geode
tické práce při stavbě metra - [9]. Obdobné sítě
, se budují pro sledování horizontálních posunů vel
kých staveb, různých technických zařízení apod.
V 2. stati jsme stručně popsali, jak byl určen
"Základní trigonometrické sítě 1. řádu" a
její poloha a orientace na Besselově elipsoidu z ra
kouské vojenské triangulace. Na řadě bodů této
triangulace byla vykonána astronomická měření
v rámci středoevropského stupňového měření. Dal
ší astronomické zeměpisné souřadnice a azimuty
změřil v období mezi oběma světovými válkami
Vojenský zeměpisný ústav (VZÚ) v Praze, za ně
mecké okupace Zeměměřičský úřad a po II. světové
válce pokračoval Státní zeměměřický a kartogra
fický ústav. Ze všech těchto měření vyplývalo, že
rakouská vojenská trigonometrická síť a tedy i Jed
notná trigonometrická síť jsou na Besselově elipsoi
du nesprávně umístěny a orientovány. Je to důsle
dek velké tížnicové odchylky na výchozím bodě
rakouské vojenské triangulace - Hermannskoge
lu. E. B uch a r [12] využil astronomická měření
na 88 bodech, vykonaná asi do r. 1950, k zlep.šerií
polohy a orientace JTSK. Vypočítal rozdíly země
pisných astronomických a geodetických souřadnic
a azimutů. Nesprávná poloha a orientace }TSK se
projevily značnými hodnotami těchto rozdílů: Roz
díly zeměpisných šířek byly od -6,8" do + 12,7",
zeměpisných délek od -5,8" do -26,4" a azimutů
od + 2,9" do -19,8". Z uvedených rozdílů se snad
no vypočtou složky g, Y) tížnicových odchylek; je
jich součet čtverců byl 8110". E. Buchar určil posun
a pootočení JTSK tak, aby součet čtverců složek
tížnicových odchylek byl minimální. Ve zvoleném
bodě Brd o uprostřed sítě dostal hodnoty pro po
sunutí
rozměr

depo
a pro

= -0,52"

ď).o

= -13,72"

pootočení

dlXo = - 9,58".
Součet čtverců tížnicových odchylek se snížil na
2093", tj. téměř na čtvrtinu. Vyjádříme-li souřad
nicové posuny v délkové míře, je síť posunuta asi
o 16 m k severu a o 278 m k východu; stočena je
v průměru o 9,58" ve smyslu pohybu hodinových

5.

Nedostatky JTSK její budovatelé znali a předem
s tím, že po skončení prací v síti 1. řádu
se začne budovat nová "základní síť", která bude
sítí astronomicko-geodetickou.

počítali

Měřické

práce v astronomicko-geodetické síti
(AGS) byly zahájeny již v r. 1931. Tato síť má
podstatně větší trojúhelníky než síť I. řádu prů
měrná délka stran je 36,1 km. TrOjúhelníků je 227,
bodů 144. Máme tedy u nás tu zvláštnost, že síť
1. řádu není totožná se sítí základní, jak je to
obvykle v jiných státech.
ČSSR

V AGS bylo změřeno 6 základen, byla vykonána
četná měření astronomická a kolem Laplaceových
bodů bylo zhuštěno gravimetrické bodové pole.
Střední hodnota uzávěrů úhlů v trojúhelnících je
±0,66"; tomu odpovídá střední chyba měřeného
úhlu ± 0,38".
Měřické práce skončily v r. 1955. Před vyrovná
ním AGS v mezinárodním spojení byly měřené ve
ličiny převedeny na Krasovského elipsoid a do
Gaussova zobrazení v 6° pásech. AGS byla tedy
vybudována s nejvyšší dosažitelnou přesností a
podle soudobých požadavků vědy a techniky.

Výsledné souřadnice 144 bodů AGS· se staly zá
kladem souřadnicového systému S-42 na našem
území. Pro vytvoření dostatečně hustého bodového
pole v tomto systému se využila JTSK.
V civilní zeměměřické praxi se nyní souřadnico
vý systém S-42 nepoužívá.
.,;:.
6.

V geodetických a mapovacích pracích na území
se nepřesná poloha a orientace JTSK nijak
neprojevuje - ukáže se teprve. při konfrontaci
s výsledky měření astronomických.
V současné praxi se geodetická orientace (směr
níky stran) určuje také z astronomických azimutů
(z měření na Slunce, Polárku nebo pomocí gyroteo
dolitů). Při převodech přesnějších astronomických
azimutů na azimuty geodetické a na směrníky nelze
počítat jen s průměrnou opravou z pootočení sítě
+ 9,6" nebo zaokrouhleně + 10", ale je třeba opravo
vat o hodnotu, určenou pro příslušný bod z tížni
cových odchylek systému S-JTSK. Jak jsme již
uvedli, jsou rozdíly astronomických a geodetických
azimutů v tomto systému v mezích od +2,9" do
-19,8".

systémy S-JTSK a S-42

Jednotná trigonometrická síť 1. řádu, která se stala
základem souřadnicového systému S-JTSK, byla
budována jako síť technická; je možno ji také
označit jako síť čistě "geodetickou", tj. bez astro
nomických měření. V takové síti nelze určit tížni
cové odchylky, a proto ji nelze přesně umístit a
orientovat na elipsoidu;. nelze také určit vztah
mezi geoidem a elipsoidem a nelze tudíž převádět
měřené veličiny na elipsoid, ale jen na nulovou
hladinu. Jde o tzv. metodu translativní [13].
Takové sítě proto vyhovovaly, pokud se budovaly
jen pro technické účely na menším území jednoho
státu.

ručiček.

ČSSR

Souřadnicové

Závěr

Vzpomínáme-li 50. výročí vytvoření souřadnicové
ho systému S-JTSK a 20. výročí dokončení jeho
Jednotné trigonometrické sítě až do V. řádu na
celém území ČSSR, musíme vysoce ocenit často vel
mi náročnou a namáhavou práci stovek inženýrů,
techniků a dělníků, kteří se na ní podíleli. Jejich
zásluhou máme již desítky let na našem území
spolehlivé geodetické základy pro technickou pra
xi a pro mapování, které budou dále sloužit národ
nímu hospodářství a naší socialistické spoléčnosti.
LITERATURA:

[ 1] KŘOVÁK, J.: Volba směru, rozměru a polohy no
vé základní trigonometrické sítě Československé
republiky na Besselově zemském elipsoidu. Zprávy
veřejné služby technické, 1927

1978/5

Vykutil, l.: K 50.

Geodetický a kartografický obzor
ročník 24/66, číslo 1/1978

výročí

. ..

6

[ 2] KROvAK, J.: Československá základní síť tri·
gonometrických bodu, její geodetické základy a zo
brazení.Zememerický vestník 1928.
[ 3 ] KROvAK, J.: Geodetické základy polohopisné cl
jednotný zobrazovací zpusob Československé repu
lJliky. Zememerický vestník 1938.
l 4] KOLOMAZNÍK, V.: Merení úhlu trigonometric
ké síte I. a II. rádu ve všech sestavách. Zprávy ve·
rejné služby technické 1925.
[ 5] ŠTV AN, A.: Geodetické základy katastrálních map
platných v ČSR, skripta Brno 1947.
[ 6] CHARVÁT, O.: Vybudování jednotné trigonomet
rické síte na území Československé republiky. GaKO
1960.
[ 7] DELONG, B.: Zhodnocení československé trigono
metrické síte l. rádu. Geodetický a kartografický
sborník, Praha 1960.
[ 8 ] KUČERA, K.: Die Lagefehler des trigonometrischen
Netzes der ČSR als lndikator fUr die Art der Ko-

[ 9]
[10]
[11]
[12]

[13]
[14]

ordinatenumformung. Studia geophysica et geoda·
etica 1960.
CIMBÁLNÍK, M.: Lokální síť Praha. GaKO 1976.
VY KUTIL, J.: K prevodu merených délek do zo
brazovacíroviny souradnicového systému S-JTSK,
GaKO 1974.
KOUBA, J.: K současným tendencím rozvoje geo
detických a kartografických prací. GaKO 1977.
BUCHAR, E.: Tížnicové odchylky a geoid v ČSR.
Praha 1951.
VYKUTIL, J.: Vyšší geodézie, díl II., geodézie
astronomická agravimetrická (v tisku).
CIMHÁLNÍK, M.:
Výzkumná
zpráva
VÚGTK
č. 66/1959.

Do redakce, došlo: 10. 10. 1977
lektoroval:
Ing. Boi'ivoj Delong, CSc.,
VÚGTK v Praze

Ol'ga Jakešová, Ing. Ján Synek,
Geodetický ústav, n. p.,
Bratislava

K problematike pred projektového
štádia budovania ASR rezortu SÚGK

:HO.4 : 65.011.5fl(437.6/

1. Úvod

Nevyhnutným predpokladom skvalitnenia riadenia
v rezorte SÚGK je v súčasnom období dostatok po
hotových a presných informácií. Doterajší prístup
k otázkám racionalizácie riadenia bol prevažne
agendový a spočíval n\l využívaní prostriedkov
veľkej mechanizácie. Aj keď výsledky tohto prístu
pu možno hodnotiť pozitívne (na úsporu práce, na
zvýšenie úrovne rozhodovacieho procesu) je tento
prístup, založený na racionalizácii čiastkových čin
ností, vývojom prekonaný, nakoľko:
- neposkytuje komplexl}é podklady na rýchle a
kvalitné rozhodovanie a neumožňuje zvýšiť podiel
rozhodnutí, založených na objektívnych metódach
na úkor počtu intuitívnych rozhodnutí,
_" neumožňuje prechod na ucelený, navzájom
skíbený informačný systém,
- neumožňuje priebežne sledovať plnenie na
plánovaných výrobných a hospodárskych úloh, po
skytovať informácie o odchýľ kach od plánovaného
prIebehu a tak pôsobiť na znižovanie zásob, na
zrovnomernenie procesu výroby, odstraňovanie
strát a pod.,
- neumožňuje znížiť podiel prác, spojených
s vyhotovovaním rozličných podkladov" (napr. vý
robná dokumentácia, faktúry) a s vytvorením vstup
ných médií pri spracovaní informácií.

Pretože vývoj voblas~i racionalizácie riadenia
vyžaduje uplatnenie systémového prístupu a vy
užitie výpočtovej techniky 3. generácie, je rozhod
nutie vytvoriť ASR rezortu SÚGK nevyhnutné a
úplne opodstatnené.
2. Metodika budovania ASR
Na základe celoštátne platných metodických po
kynov budovania automatizovaných systémov ria
denia odvetví (OASR) FMTIR a s prihliadnutim
k metodickým pokynom pre budovanie ASR toho
istého ministerstva, vydal SÚGK metodické pokyny
budovania ASR rezortu SÚ GK (metOdické pokyny
riadenia projektu ASR) pre oblasť svojej pôsob
nosti.
V zmysle výnosu FMTIR, MVT SSR a podľa ce
loštátnych metodických pokynov bol funkciou od
vetvového vedúceho pracoviska (OVP) v rezorte
SÚGK poverený Geodetický ústav, n. p., Bratislava,
kde je zriadená tiež príslušná odborná komisia
ako poradný orgán na posudzovanie hlavných
úloh, resp. organizačné a riadiace zabezpečenie
danej problematiky.
Budovanie ASR rezortu SÚGK sa v zásade usku
točňuje v týchto š t á d i ách:
- predprojektové štádium,
- štádium projektovania,
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- štádium zavádzania ASR do užívania,
- štádium údržby, vývoja systému a previerky
funkcií ASR.

I... ~---

/~.~

~

/

vývojový diagram predprojektového štádia ASR
rezortu SÚGK je nasledovný: (obrázok 1)
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3. Analýza systémn
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a. fUllkeií systé

_

I A

Na základe súčasného stavu poznatkov a teoretic
kého rozpracovania sa uvádzajú tieto základné
požiadavky pre voľbu metód analýzy:
a) požiadavka komplexnosti - metódy musia
spľňať
požiadavky príslušného štádia výstavby
ASR čo do záberu a zároveň do hÍbky analyzova
ného problému. Analýza v tomto ponímaní musí byť
úplná a musí zohľadňovať všetky špecifiká rezor
tnej problematiky,
b) požiadavka všeobecnosti - metódy musia byť
použiteľné pre analýzu rezortu ako celku, ale zá
roveľi aj pre jeho komponenty, bez ohľadu na ich
špecifičnosť a ich povahu,
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c) požiadavka homogénnosti ~ metódy musia
plynulý prechod na iné rozlišovacie úrov
ne s možnosťou využiť pre analýzu riadenia rezor
tu výsledky analýz nižších úrovní,
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d) požiadavka dostatočnosti - metódy musia
požiadavky toho-ktorého stupňa projektG
vej dokumentácie a musia stanoviť dostatočný stu
peň hibky analýzy príslušného stupňa projektovej
dokumentácie.
spÍňať

Vymedzenit· a, opí
sanie SÚÓa.811(~ho
stému ria,dC'l.lia

3.1 Rozlišovacie úrovne riadiaceho procesn v re
zorte SÚGK

S\T_

ob

jektu

Pre skúmanie riadiaceho procesu v rezorte SÚGK sa
javí vhodné použiť nasledovné rozlišovacie úrovne:
- Úroveň or gan i z a č nej štruktúry, ktorou
možno skúmať riadiaci systém rezortu SÚGKz hľa
diska náplne práce a právomoci jednotlivých or
ganizačných miest. Výhodou tejto metódy je jej
jednoduchosť a ľahká spracovateľnosť.

Analýza štruktúry
a funkcií systémn
riadenia objektu

Zhodnotenie a po
súdenie výs1cdkm'
prieskllDlu a (l'llal.<-
zy súčasného i3ystó
IDn rin,del1in

- Úroveň činností r i a d i a c e h o procesu, kto
rú definujeme pre potrebu predprojektového štádia
budovania ASR v rezorte SÚGK ako zjednotenie

I
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čiastkových informácií a opatrení, ktoré z hľadis
ka času, obsahu a cIeľa možno agregovať do jed
ného prv k u (témy), a to bez tesného vzťahu ku
konkrétnym organizačným miestam, na ktorých sú
činnosti riadiaceho procesu vykonávané.
- Úroveň s t a t i c ké h o modelu, ktorá je zalo
žená na' modelovaní riadiaceho procesu tak, že
čiastkové spracovanie informácií viazané na
konkrétne organizačné miesto tvoria prv k y a
komplexné informácie tvoria väzby systému. Na
rozdiel od predchádzajúcej úrovne možno tu za
. chytiť špecifické charakteristiky a činnosti pod
systému.
- Úroveň d y nam i c k é h o modelu, pri ktorej
sa analýza rozširuje oproti predchádzajúcej úrovni
o problémy riešenia časových horizontov a postup
ností, v nadväznosti na riešenie problémov kapacít
riadiaceho systému.

3.2 Výber

činností

riadiaceho procesu

Cieľom

analýzy riadiaceho procesu je pripraviť
podklady pre deklaráciu podsystémov,
ich
všeobecné
náplne,
prípadne
základné
väzby medzi jednotlivými podsystémami rezortu
SÚGK.
V rezorte SÚGK boli vytipované základné mno
žiny činností procesu riadenia a ich jednotlivých
funkcií v rezorte. Boli použité organizačné poriad
kya výsledky analýz riadenia vykonaných v minu
lých rokoch.

dostatočné

3.3 Usporiadanie

činností

riadiaceho procesu

Činnosti boli usporiadané z hľadiska dvoch vzá
jomne prelínajúcich sa problémových oblastí:
al oblasť časového aspektu do f á z r i a d i a
c e hop r o c e s u,
b l oblasť obsahového aspektu do fun k cie r i a
d i a c e hop r o c esu.
V zmysle metodiky štrukturalizácie ASR v centrál
nej sfére sme použili tieto fázy riadiaceho procesu:
- príprava na riadenie (informačné procesy l,
- ,zabezpečenie riadenia (rozhodovacie pro
cesy),
- vlastné riadenie (metodiky a predpisy),
- vyhodnotenie účinnosti riadenia (kontrolné
"GinrÍosti l.
Uvedené rozdelenie bolo rešpektované pri kon
štrukcii funkčných podsystémov a ovplyvnilo
(zjednotilo l funkčné podsystémy čo do postupu
riešenia. Z fáz riadiaceho procesu sme vybrali
z časti informačných procesov činnosti:
- 'vedeckotechnické a ekonomické informácie,
- činnosti komplexných rozborov rezortu,
ktoré sme deklarovali ako samostatné fázové pod
systémy, ktoré budú riešené ako čiastkové úlohy.
Dôvodom pre toto rozhodnutie bol faktor, že uve
dené množiny činností majú prierezový charakter
" objavujú sa vo všetkých funkciách riadiaceho
procesu.

3.4 Klasifikácia

činností

riadiaceho procesu

Činnosti riadiaceho procesu boli hodnotené z hľa
diska týchto parametrov:

aj

T.:

K problematike predprojektového
štádia . ..

algoritmizovateľnosť:

úplná,
- čiastočná,
- nealgoritmizovateľná.
Úplná algoritmizovateľnosť
predpokladá
au
tomatizovanú prípravu podkladov na rozhodovanie
a automatizované riadenie.
Za čiastočnú algoritmizovateľnosť pokladáme au
tomatizovanú prípravu pre rozhodovanie, ale
vlastná riadiaca činnosť je vykonávaná človekom.
Nealgoritmizovateľná
činnosť
má
povahu
koncepčnej (tvorivej l, metodickej, prípadne dispo
zičnej práce.
b)

pôsobnosť:

všeobecná,
záväzná, povinná,
fakultatívna,
riadiaca.
Pri klasifikácii činností riadiaceho procesu sa po
sudzovali ako všeobecné tie činnosti, ktoré sa obja
vovali vo všetkých útvaroch bez zmeny svojej
funkcie.
Za záväzné sme pokladali tie činnosti, ktoré sa
objavovali vo všetkých stupľíoch organizácií bez
zmeny riadiacich parametrov a mali výrazne in
tegrálny charakter.
Fakultatívna pôsobnosť činnosti je obme
dzená určitým okruhom organizačného usporiada
dania útvarov.
Riadiaca pôsobnosť zahŕňa informačné a rozho
dovacie procesy, operatívne riadenie, metodickú a
kon trolnú činnosť.
-

4. Klasifikácia podsystémov
Na základe urobenej analýzy problémových oblastí
riadiaceho systému rezortu, činnosti reprodukčné
ho procesu v rezorte SÚGK, činností špeciálnych
potrieb a vlastností, systému riadenia v rezorte,
potrieb optimalizácie riadiaceho procesu a na zá
klade metodiky Rady ekonomického výskumu
(REV), rozhodli sme sa rozčleniť ASR rezortu
SÚGK do týchto podsystémov: (obrázok 2)
Funkčné

podsystémy napíňajú vecný obsah riadia
cej činnosti podľa povahy riadenia vyjadrenej na
úrovni rezortu. Ich cieľové správanie je totožné
s cieľovým správaním sa celého systému, ktoré
determinuje vlastnú náplň činnosti systému.
Fázové podsystémy napíňajú fázu riadiacej čin
nosti. Podsystémy sa triedia podľa jednotlivých
fáz procesu riadenia, v ktorom rozlišujeme proce
sy informačné, rozhodovacie a kontrolné. Náplň
pOdsystémov zodpovedá ich názvom.
Zabezpečovacie podsystémy sú prevažne orientova
né dovnútra ASR rezortu SÚGK. Prepojením ostat
ných podsystémov spoločnými informáciami, pro
gramami a technickým vybavením sa deklarujú
nasledovné
zabezpečovacie
podsystémy,
po
trebné pre fyzickú realizáciu funkčných, či fázo
vých podsystémov (detailné rozpracovanie na
obr. 2)
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AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM RIADENIA

I A I Funkčné podsystémy
A4

[~áväzné,

B

~I

Komplexný plán
-Ľj rezortu

~i

Fázové podsystémy

o

Informačné

~I

-I BI I

povinné

prooesy

Informácie pre plán
a rozpočet

-I B131 VTEI

-I A43 I Rozvoj vedy a· teohniky I

-IBul Komplexné rozbory

-IA45

I

Dodávateľ.·odber.

-I B2 I Rozhodovacie procesy

vzťahy

-tj

-I B231 Dlhodobý plán
Medzinárodná
spolupráca

A5 1 Hlavnej

činnosti

-Ľj

Obnova máp
mierok

_I I

Evideneia
ností

ASI

-I
-I

I-I

A52

A53

-I B241

Strednodobý plán

-I B251 Ročný plán

-I 015 I Distribúcia údajov

1

Pomocné zariadenia

1

Matematické

-l:J

zabezpečenie

Systémové programy
a OS

-I C221 Servisné programy
-I 023

1

Aplik. a uživ. programy I

veľkých

-I B3 I Operativne riadenie

-I B3l I Operati'vny plán
-I B3z1 Operativne prooesy

nehnuteľ·

In!. geodézia
a úč; mapov.

1
1

A54 I

Priprava a zber údajov

sprao.
-Ľj Automatizované
údajov

--I 02

-I B22 I Prognózy

-I A46 I Oeny

zabezpečenie

-1 012 1 Prenos údajov

-I 016

-I B2I I Analýzy

Finanoovanie
a úverovanie

Ol I TecJmické

.1

-I 013 I Spraoovanie údajov

-IA42 ! Investicie a zák1. fondy

-Ľ:J

Zabezpečovacie podsystémy

-~

BU I SEI

-Ľ:J

A41 I Praoovná sila

REZORTU SÚGK I

-I B4 I Metodioká

Tvorba máp stred.
mierok

LI B4I

Údržba bodového

1

činnost

Metodiky a predpisy

-I B5 I Kontrolná činnosť
LI BSI

I

Kontrolné

- I A7 I Fakultativne
Vlastná správa
a riadenie

~IA721

Právna a org.

-Ľ:J Infor. a vyhlad.
činnosti

-1 026 1Modely
-I 027 I .Algoritmy riad.

činnosti

-Ľ:J Algoritmy kontrolných
činností

poľa

- I A55 1 Dokumentácia

-tj

-I 024 ( Banka programov

I

(\innosť

činnosti

·-1 03 I

-1
_I

Organizačnó zabezpečenie
Riadenie objektu

031
032

1

Met. a riad.
implementácie

-I 033 ( Met. a riad. realizácie

~I o~l Informačné zabezpečenie

-1 041 1Priprava, zber inform.
-( 042 1 Zák!. sprac. informácii

-Ľ:J

Vyhodnooovanie
informácií

-1 044 ( Báza informácií
~I
Obr. 2
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4.1 Návrh štruktúry systému
Základ štruktúry ASR rezortu SÚGK vzniká vyčle
nením riadiacich funkcií a uplatnením dalších kri
térií. Na riešenie a projekčné práce sme zvolili
štrukturalizáciu overenú v praxi a odporúča
nú metodikou predbežnej štrukturalizácie ASR
v centrálnej sfére:
1. rozlišovacia úroveň 
podsystém - riadiaca
funkcia -' podsystém I. stupúa,
2. rozlišovacia úroveň  skupina tém - štádium
riadenia  podsystém II. stupňa,
3. rozlišovacia úroveň - téma - časový para
meter - podsystém III. stupňa.
Uplatnením tohto prístupu na členenie ASR chce
me vytvoriť podmienky pre modulárnu štruktúru
ASR ako základ budovania flexibilného systému
s možnosťou riešenia niektorých podsystémov ako
individuálnych, iných ako opakovateľných (typo
vých) riešení. Tento modulárny, resp. stavebnico
vý princíp je základom flexibility ASR, t. j. bude
umožňovať
nahradiť
zastaralé, alebo nespráv
ne fungujúce moduly novými, bez zásahu do systé
movej štruktúry. Umožňuje tiež kombinovať indi
viduálne riešenie s typovými a vytvárať tak pod
mienky deľby a zefektívnenie projekčných prác.
Z princípov, ktoré treba rešpektovať pri budova
ní ASR, uvádzame dva hlavné:
- princíp interaktívnel10 prístupu,
- princíp prirodzených väzieb v riadiacom pro
cese, ktoré pri riešení jednotlivých čiastkových
úloh rešpektujeme.
Uplatnením takéhoto prístupu na členenie ASR
na podsystémy stále nižšieho stupňa (skupiny tém)
dostaneme hierarchickú štruktúru ASR,' v ktorej
sú pomerne presne definované:
- podsystémy ASR na príslušnej rozlišovacej
úrovni,
- väzby medzi podsystémami rovnakej úrovne
(horizontálne väzby),
~ väzby na podsystémy vyššej a nižšej úrovne
(vertikálne väzby).
Základným pravidlom takéhoto prístupu je pravid
lo, že k rozpracovanému podsystému 11. stupňa
nemožno pristúpiť skôr, ako sú známe:
- jeho postavenie a väzby cieľov na podsystémy
L stupňa,
- horizontálne informačné väzby na úrovni pod
systémov L stupňa.
Štrukturalizácia ASR rezortu SÚ GK vychádza
z týchto princípov:
a) pre všetky druhy ASR, ktoré sú projektované
v centrálnej sfére riadenia, sa používa pracovný'
názov "vrcholové automatizované systémy ria
dénia" ---' ASRV,
b) podsystém
je vymedzený
dvoma
základ
nými spôsobmi:
z hľadiska predmetu, ktorý je automatizo
vaný, t. j. príslušná oblasť a fáza riadiaceho
procesu,
z hľadiska vlastného obsahu riešenia automa
tizačného procesu, t. j. hlavne postupu algo
ritmizácie, programového a technického za-

Základná kategorizácia podsysté
mu sa robí na základe kombinácií, k tomu
u každého podsystému pristupuje uplatnenie
ľlesenia
postupu algoritmizácie, riešenia
software a hardware.
Vo vývoji ASR rezortu SÚGK sa dodržiava táto
etapizácia riešenia:
a) na hlavnú úlohu (systém):
1. koncepčný návrh systému
2. projektová úloha systému
3. technický projekt systému
b) na čiastkové úlohy, ktoré riešia automatizáciu
jednotlivých podsystémov:
4. koncepčný návrh podsystému,
5. technický projekt podsystému,
6. vykonávací projekt podsystému,
7. overenie a úprava projektovej dokumentácie.
5. Predbežný odhad prínosov zo zavedenia ASR
Kvantifikovať
prínosy, ktoré navrhovaná úlo
ha prinesie na koncepčnej úrovni spracovania zá
merov, je záležitosť dosť zložitá.
Efektívnosť úloh štátneho plánu rozvoja vedy a
techniky sa dá určiť iba so zohľadnením problé
movej orientácie jednotlivých častí v štruktúre ná
vrhov riešení jednotlivých projektov, špecifík prvot
ných užívateľov, stupňa integrovateľnosti spraco
vania a úrovne rozpracovanosti pri zodpovedajúcej

voľbe ukazovateľov.
Zatiaľ

čo

v začiatočnom období zavádzania vý
techniky boli snahy presne vyčísliť eko
nomické prínosy, vyplývajúce z jej zavedenia, ce
losvetová prax jednoznačne ukazuje na všeobecnú
výhodnosť jej zavedenia, ktorá prináša nielen vý
razné ekonomické, ale aj mimoekonomické (celo
spoločenské) výsledky.
Na určitej úrovni rozvoja socialistickej spoloč
nosti sa dá predpokladať, že mimoekonomické prí
nosy, najmä v terciárnej sfére, ktorá zabezpečuje
vysoké tempo rastu spoločenských potrieb, budú
výraznejším ukazovateľom, ako čistá ekonomická
bilancia.
Cieľom navrhovaného riešenia úlohy je zvýšiť
úroveň riadenia rezortu ako celku. Pri zdokonaľo
vaní vybraných riadiacich procesov sa bude apli
kovať systémový modelový prístup.
Zdokonalenie r i a den i a sa zabezpečí tým, že sa:
- skvalitní výber a frekvencia informácií,
- vytvorí systém výpočtov ako vstup do riadia
cich a analytických dokumentov,
- vytvorí sústava limitovania výrobných čini
počtovej

teľov,

- zvýši úroveň riadiacich pracovníkov,
- zväčší podiel pracovného času venovaného
tvorivej práci, čo pozitívne ovplyvní systém ro z- .
hodovania o inováciách a ich plánovania v rámci
komplexného riadenia rezortu,
- zmenší entrópia informačného systému,
- zracionalizuje tok informácií (zamedzí sa
duplicita],
- zrýchli tok informácií medzi jednotlivými
stupňami riadenia.
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Zavedením ASR rezortu SÚ GK možno predpokla
tieto p r í n o s y:
- optimálne
využívanie
základných
pro
striedkov,
- zníženie stavu materiálových zásob, optimali
zácia plánovaných materiálov, zníženie skladových
priestorov,
využitie informačného systému pre oblasť
navrhovania a zabezpečovania materiálu, do
kumentácie v súvislosti s reprografiou, VTEI a
racionalizácia v prístupe k informačným fon
dom a pod.,
- poskytovanie komplexných podkladov na
objektivizáciu rozhodovacích procesov,
- zvýšenie kvality riadenia a skrátenie doby
rozhodovania,
- zvysenie operatívnosti a organizovanosti ria
diaceho aparátu,·
- zvýšenie kvalifikácie riadiacich pracovníkov,
- zlepšenie organizácie práce,
- skvalitnenie informačnej základne na riadenie
či už z hľadiska presnosti alebo rozsahu,
- zdokonalenie komunikácie v systéme riadenia
(zber, prenos, distribúcia],
- zClokonalenie algoritmov rozhodovania (va
riantnosť, optimalizácia, modelovanie),
- zmeny dynamiky funkcií systému riadenia.
dať

6. Návrh
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7. Záver

Považovali sme za potrebné urobiť analýzu systé
mu riadenia a vymedziť problémové oblasti, aby bo
lo možné na jej základe urobiť reálnu predstavu
o rozsahu, zložitosti a pracnosti navrhovanej úlo
hy, deklarovať funkčné, fázové a zabezpečovacie
podsystémy s ich zásadnou náplňou a navrhnúť
postup, potrebný riešiteľský priestor, kapacity a
technické prostriedky pre vybudovanie navrhova
ného systému.
Návrh a riešenie nového automatizovaného sy_·
stému riadenia rezortu SÚGK je veľmi náročný pro
ces. Komplikovanosť vyplýva z toho, že riešitelia
musia rešpektovať potrebné špecifiká odborov, zjed
nocovať a završovať systémy riadenia pOdnikov
(ASRP) a súčasne musia vytvárať podmienky in
tegrálnej nadväznosti ASR rezortu SÚGK na celo
štátne informačné a riadiace systémy.
Do redakce došlo: 10. 11. 1977

Lektoroval:

Iug. Ivau Ištvánffy,

sume,

Bratislava

postupu

Uvedené skutočnosti v rozhodujúcej miere deter
minovali obsahovú náplň a štruktúru ASR rezortu
SÚGK, v ktorom sa okrem automatizácie riadiacich
funkcií, vyplývajúcich z postavenia SÚ GK ako
. ústredného orgánu štátnej správy (riadenie súboru
podriadených organizácií, podnikov), bude zabez
pečovať aj· priame operatívne riadenie stanovené
ho okruhu činností. Tým sa dôsledne rešpektuje
súčasné organizačné usporiadanie rezortu SÚGK.
Základnou pOŽiadavkou na ASR rezortu SÚGK je
zabezpečenie
koordinaČnej
funkcie SÚ GK ako
ústredného orgánu štátnej správy a tým optimali
zácie činností v národnom hospodárstve. Z charak
teristiky systému pokladáme za optimálne· rieše
nie, ktoré bude vychádzať z týchto zásad:
a) centrálna koordinácia v Geodetickom ústave
v Bratislave,
b) vyčlenenie stálých pracovníkov z ostatných re
zortných organizácií z týchto dôvodov:
získať systémovú a užívateľskú prax,
posilniť riešiteľské kapacity,
zabezpeČiť špecifičnosť riešenia, vyplývajú
ceho z potrieb jednotlivých odborov,
zavádzať výsledky čiastkových riešení a ce
lej úlohy do praktického užívania,
c) využívanie výsledkov výskumných a vývojových
riešení a úzkej spolupráce s CVP ASR (ÚVVTR
Praha], ČÚGK Praha, SVŠT Bratislava, VŠE
Bratislava apod.,
d) postupné, operatívne riadené a koordinované
budovanie ASR rezortu SÚGK, spojené s prelína
ním riešení čiastkových úloh.
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refrakce
v geometrické nivelaci

Doc. Oleg A. 'Mozžuchin, kand.

věd

528.024.1.061.2

vyjádříme

1. Úvod

teplotní gradient v libovolné výšce z ve

tvaru
Bez ohledu na množství prací, věnovaných výzkumu
vlivu refrakce na výsledky přesné nivelace, není tento
problém s konečnou platností dosud vyřešen. Podle
názoru řady odborníků [1], [2J, [4] zlepšuje zavedení
oprav podle rovnic Kukkamakiho výsledky nivelace
asi v 70 % případů. Velmi výraznou souvislost mezi
opravami a chybami nivelace lze při tom nalézt při
velkých teplotních gradientech (asi 0,3 °C/m). Při
malých teplotních gradientech tato závislost prakticky
neexistuje [IJ, [8]. Řada odborníků [3J, [5], [7J došla
knázoru, že zavedení oprav z nivelační refrakce není
nutné pro jejich malou efektivnost.
V předkládané práci se navrhuje způsob uvážení
vlivu refrakce zavedením oprav do výsledků nivelace.

(3)

r.=~
ž

(4)

Nebo

kde ž je integrální výška záměrného paprsku vzhle
dem k povrchu terénu, nad nímž záměra pro
chází.
Veličinu ž

je možno

P a

přístroje

čtením

vyjádřit jako střed mezi výškou
na lati L. Potom její převratná

hodnota bude
2

ž-l = P

2.1

Výpočetní

rovnice

Přesnější vyjádření

Systematická chyba z vlivu refrakce
být vyjádřena známou rovnicí

při čtení

na lati

--1 _

z

může

(1)

kde K - je integrální (střední) koeficient refrakce
podél záměrného paprsku od přístroje k lati,
8 - je vzdálenost latě od přístroje,
R - poloměr Země.
S uvazením známé rovnice Jordanovy, udávající
vztah mezi koeficienty refrakce K a meteorologickými
faktory, přejde výraz (1) ve tvar
,r

kde

C -

0;=

C.p
2RT2 .82 • (0,034 -

(2)

ji.)

je konstanta rovná 670, jestliže je atmosfé
503,
rický tlak vyjádřen v mm Hg, nebo c
jestliže p je dáno v milibarech,
atmosférický tlak,
teplota vzduchu ve stupních absolutní stup
nice,
integrální gradient teploty podél záměrného
paprsku.
0;=

p -

T -

jiz -

Tz

0;=

Tl

změny

teploty

(5)

závislosti obdržíme ve tvaru
LIz

2,3_ 1 .!:..
LIz g P

=

ds

SS +P

kde Tl a rl je teplota vzduchu a gradient teploty ve
výšce z
lm,

(6)

Při

nivelaci nakloněného úseku, jak je schematicky
na obr. 1, je integrální výška ve směru
"vzad" větší než ve směru "vpřed", tedy 1i:z > :Žp.
Potom v souladu s rovnicí (4) ji.z < Y.p' což je příčinou
vzniku chyby v převýšení, rovné rozdílu

vyznačeno

LIr = rp -rz

mezi chybami z refrakce na
tom jsou možné tři varianty:

(7)

přední

a zadní lati.

Při

1. Záměrný paprsek (obr. la) prochází vrstvami
vzduchu se záporným koeficientem refrakce (K < O).
V důsledku toho je tvar záměrného paprsku dán křiv
kou, která je svou vypuklou částí obrácena dolů.
Potom
h

= (Lz - rz) - (Lp -'- rp) =

Chyba LIr = ji Při

2.

K>

h = (Lz

ji

+ (rp -

rz)

(8)

rz)

(9)

h má záporné znaménko.

°(obr. lb) dostaneme
+ rz) -

(Lp

-+; rp)

= ji -

(rp -

a chyba LIr je kladná.

°

+ rl ln z

3. Při K <
ve směru "vpřed" a K
je podle obr. lc
h = (Lz

0;=

T. je teplota vzduchu ve výšce z,

1 fS

+L

kde LIz = L-P
s je okamžitá hodnota 8.

Znaménko gradientu budeme považovat za kladné,
jestliže teplota vzduchu klesá s výškou. V podmínkách
inverze je teplotní gradient záporný.
S uvážením logaritmické závislosti
vzduchu s výškou

- -

8 o

2
r --~
2.R . 8

rl

dT.

r·o;=~=z·

nebo

1978/12

+ rz) -

(Lp -

rp) = ji

>

°

"vzad"

+ (rp + rz)

(10)
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Lir

~

~I

..
[I

LZ

II \

-PI

Lp

--l

b

z

0,11.10-8 • S2

rp
'fLp

c

r

~ Lp

(16)

=

-

C.p

. S2

(

==

C.p
R.T2

+ Lp + Lz ]
+ Lp).(P + Lz)

2P

2,3
Lz)
0,068 - YC:;:l'Z- 19

L;

(17)

(18)

-0,05 °C/m při dodržení ostatních
užitých v předchozím případě
nalezneme chybu Lir = 0,17 l!1m a 0,18 mm odpoví.
dající rovnicím (17) a (18).
=

proměnných veličin

-=======

Obr. 1. Vliv refrakce na odchylku záměrného papr8ku
od vodorovné v podmínkách nestálé (a), stálé (b) a neu
trální (c) teplotní stratigrafie

h = Ti -

(rp

+ rz)

(ll)

případě,

jestliže znaky koeficientů ve směru
a "vzad" jsou opačné, než jak je ukázáno
na obr. lc.
v tom

"vpřed"

Jestliže v prvním a druhém případě se chyby rp, rz
do určité míry vzájemně kompenzují, potom ve třetím
případě chyba v převýšení Lir bude rovna součtu
zmíněných dílčích chyb.
S uvážením výrazů (2), (4), (7) chyba v převýšení
může být vyjádřena ve tvaru
A

_

LJr - rp -

_
C.p S2
-1
rz - -2RT2' 'Y1(ZZ -

-1

-

zp ).

(12)

+ Lp)

(13)

Nebo, po dosazení výrazu (5) obdržíme
A
_
C.p S2
h
LJr-- R.T2· 'Y1 (P+ Lz).(P

kde převýšení h = Lz - Lp.
Po dosazení výrazu (6) do (12) obdržíme
A

_

LJr- _

2,3.c.p
2
(_Lz
Lp)
n.'S 'Y1' 19p+lgp . (14)

Položíme-li t = 15 DC, P = 760 mm Hg, potom rovnice
(13) a (14) lze přepsat na tvar
10-8 S2
LJr--O,096.
. 'Y1 (P
A

A

LJr

Položíme-li Y1

LZ 1
I

rz

.S2 [0,034 -Y1 (P

rp

+ 19 i)

třetím zmíněném případě

Lir = rp -

L

(lg ;

dále S = 50 m, Y1 = 0,1 °C/m, P = 1,5 m,
Lp = 0,5 m a Lz = 2,5 m. Výpočet podle rovnice (15)
dává - 0,06 mm a -0,07 mm podle rovnice (16).
Při Y1 == 0,03 °C/m zmíněné chyby mají hodnotu
-0,18 mm a -0,22 mm. Rozdílnost uvedených hod
not je možno zanedbat a použít pro výpočet oprav
rovnici (15) jako jednodušší. Znaménko opravy je
určeno znaménkem gradientu Yl> které určujeme dále
popsaným postupem.
Analogickým způsobem, s uvážením výrazů (2),
(4), (5), (6) obdržíme rovnici pro určení chyby Lir ve

Lz

rZ

~~

Mějme

Z

r

=

_

+

h
Lz).(P

+ Lp)

(15)

2.2 Modely rozložení koeficientu refrakce
v nejnižší třírozměrné vrstvě atmosféry
Pro názornou představu o vlivu refrakce v geometrické
nivelaci sestrojíme model rozdělení koeficientu K
v závislosti na výšce. Na obr. 2 jsou v logaritmickém
systému vyznačeny hodnoty z (m) a y. (OC/m). Hod.
noty y. jsou při tom vyjádřeny symetricky k svislé ose
s malými gradienty. Na ordinátě z = 1 m gradienty Y1
vzrůstají podél osy pořadnic vpravo od 0,01 do 0,5
°C/m a ubývají vlevo od -0,01 do -0,2 °C/m. Šik
mým přímkám odpovídají gradienty y., konstruované
v souladu s rovnicí (4), a jim odpovídající koeficienty
refrakce K. Hodnoty koeficientů refrakce jsou vy·
počteny podle rovnice Jordana při konstantních hod
notách t = 15 DC ap = 760 mm Hg.
V pravé části obr. 2 jsou zobrazeny gradienty y.
a jim odpovídající koeficienty K při proměnné teplotní
stratigrafii (kdy teplota vzduchu se zmenšuje s výškou),
což charakterizuje teplé denní slunečné počasí. Zleva
je ukázán obraz rozdělení y. a K v podmínkách inver
ze, což obvykle pozorujeme v noci, časně ráno a pozdě
večer. Ve střední části,' při neutrální stratigrafii (kdy
gradienty jsou blízké nule), tj. v období přechodu od
jednoho stavu teplotní stratigrafie k druhému.
Pro oblasti kladných gradientů y. jsou charakteris
tické záporné koeficienty K, projevující se při Yz>
> 0,034 °C/m. Při Yz < koeficienty refrakce jsou
vždy kladné. V neutrální oblasti stratigrafie při Y ~
koeficienty refrakce se v rámci třírozměrné vrstvy
zmenšují v absolutní veličině k nule a poté znovu

°

°

vzrůstají.

Každému ze studovaných typů teplotní stratigrafie
odpovídají odchylky záměrného paprsku od vodo·
rovné, jak je schematicky ukázáno na obr. la, b, c.
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koeficientu refrakce v nejnižší, tříroz'fIlěrné
teplotního gradientu ve výšce 1

Při nivelaci v podmínkách nestáló (obr. la) nebo
stálé (obr. lb) teplotní stratigrafie, kdy kladné gra
dicnty převyšují 0,05 °C!m, ale záporné překračují
uvedené číslo v absolutní hodnotě, může být výpočet
oprav v převýšení proveden podle rovnic (12) až (16).
Pro oblast neutrální stratigrafie (obr. lc) jsou vy
hovující rovnice (17) a (18). Vraťme se nyní opět
k obrázku 2. Předpokládejme, že nivelace byla pro
vedena v podmínkáeh, kdy Yl = 0,05 °C/m. Potom
koeficient refrakce ve výšce P = 1,5 m je roven nule.
Při Lp = 0,5 m a Lz = 2,5 m koeticienty refrakce
se mění ve směru "vpřed" od nuly do -0,40 a ve
směru "vzad" od nuly do 0,09, což vede k odklonu
záměrného paprsku od horizontu, ukázanému na
obr. lc. V případó vzniku přízemní inverze je možná
druhá komhinace odklonu záměrného paprsku od
horizontu v souladu s rovnicemi (10) a (ll). Pro
uróení oprav v tomto přípctdě je nutná znalost gra
dientu Yl s přesností řádu 0,01 °C/m, což je prakticky
obtížné dosáhnout. Proto mohou být uvedené rovnice
spíše použity pro charakteristiku chyb nivelace v pod.
mínkách neutrální stratigrafie, než pro zavedení oprav.

2.3

vrstvě

atmosféry v závislosti na

změně

111

Způsoby

určení

teplotního gradientu Yl

ve výšce 1 m
Abychom mohli používat odvozené rovnice, potřebu
jeme znát teplotní gradient ve výšce 1 m v moment
měř'oní převýšení. S postačující přesností je možno jej
určit z rovnice [6]

Yl

=

,
05
Tp 
T2
23
I
20()
, g .

(19)

Zo

kde Pp -

T2

-

Zo

-

je teplota povrchu půdy,
je teplota vzduchu vc výšce 2 m,
koeficient, který závisí na vlastnostech
povrchu půdy. Jeho hodnota leží v mezích
ocl 10-1 cm pro vodu do 10 cm pro vysokou
trávu. Pro konkrétní potřeby praxe jsou
střední hodnoty Zo ukázány v tab. 1.

Pro uróení LlT2 = T p - T 2 je vhodné použít spe
ciální přístroj, nejlépe s poloyodióovými odporovými
teploměry, které dovolují tento rozdíl určovat.
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ročník

Zo [cm]

1,00
2,50
5;00·
0,12
0,20

holá púda
louka
obilní kul tury

sníh
voda

Gradient Yl muze být stanoven na základě údajů
psychrometru, měřených ve výšce 2 m,
a to podle vzorce [2J
aspiračního

h=

(20)

Zo

V tomto případě teplotní rozdíl LlT2 = To - T 2 a mo
difikovaný koeficient. z~ lze vyhledat. ve speciálních
empirických grafech na základě měřené teploty '1'2
a vlhkosti e2 vzduchu ve výšce 2 ni. Při tom do psych
rometrem měřených hodnot T 2 a e2 se předběžně za
vádějí opravy s pomocí tabulek, uvedených v příloze
[6J, kde vstupují hodnoty T 2 s uvážením data měření.
Uvedená metodika určení gradientu Yl je široce vy
užívána v meteorologických výpočtech výparu vláhy
s povrchu souší. Takovým řešením nenaráží otázka
určení Yl na závažnější potíže.
2.4 Výsledky experimentálního

Na grafu na obr. ,t jsou ukázány výsledky srovnání
chyb Llr vypočtených podle rovnice (Hí) s odpovídají
cími chybami Lle, získanými z výsledků nivelace.
Koeficient korelace, odvor,ený statistickým zpracová
ním souboru 280 párů odpovídajících veličin, dosáhl
hodnoty 0,66. To svědčí o dostatečně vysoké korelaci
mezi oběma zkoumanými veličinami. Regresní přímlm
na obr. 1 je dána rovnicí

Lle

prověření

Za účelem prověření odvozených teoretických rovnic
byly použity údaje experimentálních výzkumů re
frakce, publikované v práci [3]. V grafu obr. 3 jsou
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Předložené výsledky vedou k zaveru, že početní
uvážení vlivu refrakce navrženým r,působem je efek
tivní.

~fmm

MO

1S

Z rozboru ohl'. 3 je možno vyvodit existenci sto
chastické závislosti mezi chybami ni vela ce a odpoví
dajícími gradienty Yl' Koeficient korelace, určený na
základě zmíněného výběru, má hodnotu 0,4. niaximální
chyby do 0,17 mm vznikají při gradientech od -0,05
do 0,05 °C/m, což souhlasí s výpočtem podle rovnic
(17) a (18). Přímka I-I' odpovídá zmíněné r,ávislosti,
vyjádřené rovnicí (15).

To-T
,
"
2
2,3.1g 20?_

1/19711

uvedeny chyby Lle podle odpovídajících hodnot gra
dientu Yl' Pro konstrukci grafu bylo použito 199 párů
měření hodnot Lle aYl' Chyby Ll!! v podstatě předsta
vují odchylky' od etalonu, získané pomocí velmi přesné
nivelace konstantního převýšení 1,8 m v průběhu
dvou letních měsíc LI v ranních a večerních hodinách
př'i délce záměrného paprsku 50 m z jediného stano
viska přístroje. Souběžně s měřením převýšení byly
určovány údaje aspiračního psychrometru, dovolující
určení hodnoty Yl podle rovnice (20).

Tabulka 1
Typ povrchu
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Obr. 3. Závislost chyb nivelace, vyvolanlích vlivem Tefrakce, na gradientu teploty ve vysce 1 m J)ři nivelac'i na
sestupné (a) a vzestupné rb) linii. Přímka I-I' vyjadřuje závislost, danou rovnicí (15)
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Závěr.

Provedený výzkum odkrývá mechanismus vlivu re
frakce na výsledky přesné nivelace. Navržený postup
dovoluje významně snížit tento vliv cestou zavedení
oprav.

Příspěvek

k terminologii

dálkového

průzkumu Země

des Einflusses der Vertikalrefraktion bei Prazisions
hivellements. Vermessungstechnik, č. 10, 1954.
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Ing. Pavel Vyskočil. CSc••
VÚGTK v Praze

Ing. Ondřej Jeřábek, CSc.,
fotogrammetrická laboratoř katedry
mapování a kartografie ČVYT v Praze
Ing. Jiří Síma, CSc••
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický v Praze

528.8 : 001.4

Úvod

Neobvykle rychlý rozvoj dálkového průzkumu Ze
aerokosmickými prostředky v posledních deseti
letech byl umožněn jednak rozvojem kosmonauti
ky, jednak vývojem řady nekonvenčních systémů ke
snímání obrazů zemského povrchu a moří v digi
tální či analogové formě, vybavených čidly pracu
jícími v jiných oblastech elektromagnetického
spektra než bylo dříve obvyklé v černobílé a ba
revné fotografii. Dalším příznivým faktorem byl
rozvoj počítačové techniky a zařízení, která pře
vádějí obraz do digitální formy, nejčastěji na zákla
dě
rozkladu na elementární prvky uspořá
Ilané v řádcích.
mě

Konečně,
rozvoj dálkového. průzkumu Země
z kosmu byl urychlen vysláním řady speciálních
automatických družic pro výzkum přírodních zdro
jů, sledování vývoje počasí, i orbitálních laboratoří
s lidskou posádkou, které jsou vybaveny multi
spektrálními snímacími aparaturami nebo měřic
kými mnohozonálními komorami a umožňují poři
zovat obrazy téměř celého zemského povrchu a
moří v pravidelných časových intervalech (monito
rování) nebo za optimálních pOdmínek, kdy zá
jmové ú:wmí není zakryto oblačností.
Multispektrální,
termální
a
radarový
dál
kový průzkum otevřel nové cesty k poznávání pří
rodních zdrojů a fyzikálněchemických vlastností
Země. Interpretace snímků
pořízených z leta

1978/16

Jeřábek, O.,

Síma, T.: Přtsp~vek k terminologii . ..

Geodetický a kartografický obzor
24/66, číslo' 1/1978
17

ročník

deI-laboratoří,
kosmických lodí a automatic
kých družic poskytuje cenné informace mnoha věd
ním oborům i národnímu hospodářství. K dosažení
jednotnosti v odborné terminologii a snazšímu stu
diu zahraniční literatury vydal Výzkumný ústav
geodetický, topografický a· kartografický v Praze
Česko-rusko-anglický
slovník termínů z obo
ru dálkového průzkumu. Více než 350 ruských a
anglických termínů bylo přejato ze slovníku Těr
minologija po prirodnym resursam Zemli (lzda
těfstvo Nauka, Moskva 1976), který vydala Aka
demie věd SSSR. České ekvivalenty navrhli autoři
tohoto článku za aktivní účasti členů českoslo
venské pracovní skupiny lnterkosmosu, kteří zastu
povali obory geografie, geologie, geomorfologie,
hydrologie, meterologie, ekologie, botaniky a
elektroniky a po konsultacích s řadou odborníků
z dalších výzkumných ústavů a vysokých škol.
l:'řipomínkového řízení

k návrhu českých ekvi
a k výkladu 48 vybraných terminů se
zúčastnili pracovníci těchto institucí: VÚGTK
v Praze, laboratoř fotogrammetrie a laboratoř kar
toreprodukce ČVUT v Praze, přírodovědecká fakul
ta University Karlovy v Praze, VÚZORT v Praze,
Ústav krajinné ekologie ČSAV v Průhonicích, Geo
grafický ústav ČSAV v Brně, VAAZ v Brně, katedra
užitej geofyziky Komenského university v Bratisla
vě a Vysoká škola pofnohospodárská v Nitre.
valentů

Výklad větší části vybraných termínů z oboru
dálkového průzkumu, převzatý z popsané publika
ce, tvoří vlastní obsah tohoto článku. Výběr se řídil
zásadou vysvětlit význam těch termínů, které se
v důsledku rozvoje dálkového průzkumu objevily
nově nebo v nových souvislostech. Výklad někte
rých fyzikálních termínů je proto pojat úžeji, jen
z hlediska tohoto vědního oboru.
Autoři článku se domnívají, že' rozslrení nově
vzniklých termínů touto formou přispěje užitečně
ke zvýšení informovanosti širší odborné veřejnosti
v ČSSR o novém vysoce perspektivním vědním
oboru.

ll300palKemre (coBcKyrrHocTh ll306palKeHHH)

imagery
v dálkovém průzkumu se zobrazením rozumí vy
tvoření obrazu speciálním zařízením nebo počíta
čem na obrazovce, grafickém displeji nebo na
fotografickém materiálu

nekonvenční

zobrazení

He 06hl'IHbre cnoco6hI ll306palKeHlH!

non~conventional

imagery

zobrazení, jehož výsledkem není konvenční foto
grafický snímek; jde zejména o zobrazení pomocí
tepelných infračervených radiometrů, multispek
trálních snímacích rozkladových zařízení, pomocí
televizních, laserovýcl1 a radarových systémů

snímek (fotografický)
cpaTOCHllMOK

photograph (image)
vzniká optickou projekcí na fotografickou citlivou
vrstvu prostřednictvím objektivu komory, a to na
celé ploše v jediném okamžiku expozice; zkreslení
snímku jsou způsobena zejména objektivem, zakři
vením Země, atmosférickou refrakcí a výškovými
rozdíly v terénu; pohyb družice nebo letadla bě
hem expozice působí smaz, který má nepříznivý vliv
na rozlišovací schopnost snímku, nikoliv na jeho
geometrii; vyhotovení snímků = snímkování

obraz (obrazový záznam)
HsOOpalKeHlre

image
v oboru dálkového průzkumu chápeme obraz jako
druh snímku, který se vyznačuje dynamickou geo
metrií záznamu, tj. postupným záznamem obrazo
vých prvků - elementů (jejichž počet závisí na
rozlišovací schopnosti při rozkladu obrazu), zatím
co snímací zařízení (kamera, radiometr, radar) se
pohybuje se svým nosičem (družicí, letadlem);
zkreslení takto vzniklých obrazů je větší a složi
tější než v případě fotografických snímků;" vyho
tovení obrazových záznamů = snímání

1. Základy a fyzikální principy
dálkový

zobrazení (obrazový záznam)

průzkum

JlHCTaHl\'HOHHoe 30HJlHpOBMme

remote sensing
v SlrSlm smyslu jde O .měření nebo získávání in
formací o vlastnostech předmětů a jevů záznamO
vým zařízením, které není ve fyzickém kontaktu
s předmětem nebo studovaným jevem; jde např.
o veškerá fotogrammetrická merení, optické
a elektronické měřické metody v geodézii, o astro
metrii, gravimetrii a jiné obory; v užším smyslu je
tímto pojmem označováno získávání informací ze
snímků
nebo obrazových záznamů pořízených
z družic nebo vysoko létajících letadel-labora
toří, jejich zpracování a využití ve vědě a národ
ním hospodářství

obrazový prvek; element
3JIeMeHT ll306palKeHllH

picture element (pixel)
elementární část obrazu, jehož velikost je závislá
na rozměru čidla snímacího nebo rozkladového za
řízení; rozměr obrazového prvku určuje zpravidla
rozlišovací schopnost obrazů nebo číselných obra
zových záznamů
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spektrální pásmo

albedo

cneKTpanbHaR TIonoca

am,6eno

spectral band

albedo

interval v elektromagnetickém spektru definovaný
dvěma vlnovými délkami, frekvencemi nebo po
čtem vln; je to určitá přesně vymezená část elek
tromagnetického spektra
\

spektrální charakter

\

cneKTpanbHaR C1Il'HaTypa

poměr

množství světla (elektromagnetického zá
odraženého k množství světla (záře
ní) na něj dopadajícího; v odborné terminologii se
též označuje jako remise; vyjadřuje se často v pro
centech, např. albedo Země je 34 %
'
ření) tělesem

kontrast jasu

spectral signature
v dálkovém

průzkumu

jde o hodnotu odraznosti a
zářivosti předmětů v terénu, kde každému feno
ménu odpovídá určitá hodnota definovaná vlnovou
délkou nebo spektrálním pásmem; jde tedy o kvan
titativní měření vlastností předměti'l a jevů v jed
né nebo více vlnových délkách

KOHTpaCT RpKOCTU

briglltness contrast
kontrast je poměr dvou jasů, zpravidla jednotko
vého k po rovnávanému (měřenému); jas je hodnota
udávající schopnost plošného zdroje vyzařovat svě
telnou energii

odraznost; odrazivost
dráha synchronizovaná s

OTpamaTenbHaH CTIOC06HOCTb

oběžná

reflectance

conHe'IHO-CHHxpOHHaH Op61lTa

schopnost látek odrážet zanvou, případně světel
nou energii; číselně je charakterizována hodnotou
činitele odrazu, který je charakteristickou vlast
ností určitého druhu povrcllU
propustnost atmosféry
nponycKamle aTMocq,epbl

oběhem

Slunce

Sun-synchronous orbit
družice synchronizovaný se Sluncem umož
snímat určité části Země při vhodném osvět
lení vždy ve stejnou dobu; jsou to např. meteoro
logické družice METEOR, ESSA, NOAA a družice
pro výzkum přírodních zdrojů typu LANDSAT a
METEOR - PRIRODA
oběh

ňuje

atmospheric transmission
množství světla (elektromagnetického zá
prošlého atmosférou k celkovému množství
vyzářeného nebo odraženého světla
(elektromag
netické záření) dopadajícího na atmosféru
poměr

ření)

2. Záznam a zpracovam obrazových dat. Systémy
a přístroje
multispektrální snímkování (fotografování)
MHorocneKTpanbHoe q.oTorpaq.upoBaHue

atmosférické okno

multispectral photography

aTMocq,epHoe ORHO

atmospheric window
existují určitá pásma dovolující těméř volný prů
chod záření atmosférou; označují se jako atmosfé
rická okna

multispektrální (též vícepásmové, mnohozonální)
snímkování je postup, při kterém je území foto
graficky snímáno v několika přesně vymezených
spektrálních pásmech současně

multispektrální (monohozonální) komora

atmosférická absorbce

MHorocneKTpanbHaH q.oToKaMepa

aTMocq,epHoe norJlOJ:qeHue

atmospheric absorbtion

multispectral [multiband) camera

při pořizování snímků

komora vyhotovující dva nebo více fotografických
snímků téhož území v různých spektrálních pás
mech; může být vybavena jedním objektivem a op
tickým děličem paprsků nebo více objektivy a filt
ry; někdy je tvořena systémem několika komor
téhož typu, jejichž činnost je synchronizována

a obrazových záznamů z le
tadel a družic je vlivem některých plynů obsaže
ných v atmosféře část energie elektromagnetické
ho záření, vyzařované nebo odrážené předměty na
zemském povrchu, pohlcována atmosférou; veli
kost absorbce je závislá na vlnové délce záření
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ročník

infračervený

MK

kého jevu; vstupní signál je vytvořen elektronovým
paprskem odraženým od rozkladové elektro
dy; tento postup zaručuje vysokou rozlišovací
schopnost

barevný film

nJleHKa JlJIH 'CbeMKH 'll yCJIOBHOM n;BeTe

infrared -

color film

dvouvrstvý nebo třívrstvý barevný film, jehož jed
na nebo dvě vrstvy jsou citlivé na infračervený
obor záření; výsledný obraz je podán v barvách
odlišných od skutečnosti [proto bývá označován
jako nepravě barevný); označuje se též názvem
spektrozonální film
multispektrální televizni kamera
MHorocneKTpaJIbHalI TeJIeBH3HOHHa!! KaMepa

multispectral TV camera
skládá se z několika televizních kamer snímajících
současně v různých přesně vymezených spektrál
ních pásmech běžnou televizní technikou, tj. roz
kladem obrazu do řádki'l a prvků

multispektrální snímací rozkladové
MHorocrreKTpaJIbHblH CKaHep

multispectral scanner [MSS)
zařízení, které snímá stejný pruh území v několi
ka spektrálních pásmech, obvykle v řádcích kol
mých ke dráze letu; rotující nebo kývající zrcadlo
odráží dopadající paprsky na čidla citlivá k přesně
vymezeným vlnovým délkám; optický signál se
přetváří na elektrický, který lze snadno zazname
nat a přenášet k dalšímu zpracování

rozkladový tepelný
CKaHep TeUJIOBOrO

MK

infračervený

radiometr

Jlllana30Ha

thermal infrared scanning radiometr

čidlo
JlaTqHK

sensor
čidlo

je zanzení, které snímá a měří hodnoty
fyzikální veličiny tak, aby je bylo možno
přenášet a zpracovávat jako signály
(nosiče in
formací); v dálkovém průzkumu jde obvykle o sní
mání optického signálu, který se převádí na elek
trický
určité

optický

zařízení

zařízení snímající elektromagnetické zarení v roz
sahu vlnových délek od 3 [Lm do 15-20 [Lm; radio
metr snímá pomocí rovinného rotujícího nebo osci
lujícího zrcadla pruh území (řádek) kolmo ke
směru pohybu (dráhy letu) a dopadající záření
odráží na detektor, který je mění na elektrický
signál

boční

(stranový) palubní radar

60PTOBOi1: pailllOJIOKaTOp 60KOBoro Tllna

dělič

side-Iooking airborne radar (SLAR)
CBeTOpaC~errJIHlOIn;ee yCTpoi1:CTBO

beam splitter
optické zařízení podobné polopropustnému zrcadlu
nebo hranolu, které dělí dopadající světelné paprs
ky a propouští je ve směru různých os; takto roz
dělené paprsky jsou zaznamenávány např. fotogra
ficky na film nebo snímány detektory či jinými
analyzátory
elektronový

zapisovač

aktivní snímací zařízení, vysílající vlastní elektro
magnetickou energii a přijímající její odraženou
část, kterou využívá k vytvoření obrazu terénu
podobného fotografickým snímki'lm; obraz je
vytvářen dynamicky po jednotlivých obrazových
prvcích a řádcích podobně jako při multispektrál
ním snímání; radar pracuje ve dne i v noci a ob
lačnost mu není na překážku; jeho rozlišovací
SChopnost je však menší a proto se hodí splse
k zobrazování rozsáhlých neprobádaných úze
mí v malém měřítku

SJIeKTpoHliO-JIyqeBOH caMOIIHcen;

videomagnetofon

electron beam recorder
záznamové zařízení vytvářející z magnetické pásky
obrazového záznamu fotografické zobrazení elek
tronovým paprskem; vysoká světelnost elektrono
vého paprsku dovoluje použít málo citlivý fotogra
fický materiál s velkou rozlišovací schopností
vidikon se

zpětným

paprskem

BHJleOMarHHT,*oH

videotape recorder
zařízení pro záznam obrazu na magnetickou pásku
a jeho zpětné převedení; umožňuje záznam černo
bílého i barevně složeného obrazového signálu

obrazově číslicový převodník

BHilHKOH C o6paTHblM JIy'lOM

rrpe06paaoBaTeJIb BllJleOCHrHaJIa B n;1lq,poByro <I>OpMy

return beam vidicon [RBV)

video digitizer

vidikonová snímací elektronka s pomalým sníma
cím paprskem využívající vnitřníhofotoelektric-

zařízení převádějící obrazový signál do
formy, obvykle na magnetickou pásku
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hustotní výtažky

3. Interpretace dat získaných dálkovým

npeo6pa30BaHlle Ii306pallieHIiJI no nJIOTIIOCTIi

interpretace

průzknmem

density slicing
viditelné zvýraznění míst stejných tónu nebo hus
tot na černobílých nebo barevných snímcích; počet
hustotních stupňů lze volit; zvýraznění jednotli
vých výtažků se dosáhne barevným odlišením

llHTepnpeTaU;lllI; llelllll<j>pllpoBaHlle

interpretation

používané k syntéze dvou nebo
více vstupních signálů různých vlnových délek;
barevný směšovač se používá 'k vytváření barev
ných obrazu na displeji z jednotlivých negativů,
zhotovených v různých spektrálních pásmech a
k posuzování vhodnosti zvolených barevných kom
binací

vyhodnocení snímků a obrazových zázna
kterém se sleduje zejména obsahová (sé
mantická) náplň; vizuální interpretaci provádí vy
hodnocovatel pomocí lupy nebo interpretoskopu na
základě kvalitativní i kvantitativní analýzy, na
podkladě logických kombinací a podle svých zku
šeností nebo porovnáním s etalony; částečně auto
matizovaná interpretace využívá některých analo
gových postupů zpracování obrazových dat (např.
filtrace a skladby barev fotografických snímku)
nebo zařízení ke zvýraznění některých jevů (např,
hustotní výtažky), získané materiály jsou pak vi
zuálně hodnoceny interpretátorem; automatizova
ná interpretace je založeo;> zpravidla na analýze
digitalizovaných obrazových dat pomocí počítače

skladba barev

monitorování

směšovač

CIiHTes aTOp

combiner
funkční zařízení

CIiHTes u;BeTHOTO Iis06pallieHIiII

způsob

mů, při

KOHTpOJIň;

color composition

llO'3I'lpoBaHlle

monitoring

skladba barevných tónu elektromagnetického zá
ření určitých vlnových délek vytvářející barevný
obraz (snímek) v přirozených nebo odliš
ných, účelně zvolených jiných barvách
kopírka pro barevné soukopie

v dálkovém průzkumu Země se tímto termínem
označuje snímkování téhož území v pravidelných
časových intervalech; tím je umožněno pozorování;
porovnávání, zjišťování, záznam a měření změn·
některých jevu na zemském povrchu (např. sně
hové pokrývky, zralosti obilí, znečištění vody, vzdu
chu apod.)

yCTporrcTBO CIiHTesa U;BeTHoro 11306pallieHlllI

color composite printer

textura

zařízení umožňující

vyhotovit barevné kopie nebo
diapozitivy z několika černobílých negativů téhož
snímku, zhotovených v různých spektrálních pás
mech; k dokonalému vyjádření sledovaných jevů se
zpravidla volí barvy odlišné od skutečnosti
předběžné

zpracování obrazových dat

nepBll'IHalI' o6pa6oTKa 11306pa>KeHllJI

bul k image processing
zahrnuje příjem dat ze záznamových zanzení, pře
vedení číselného obrazového. záznamu na -fotogra
fický, zvýšení jeho kontrastu, příjem orientačních
a rámcových údajů a zavedení základních oprav

TeKcrypa

texture
texturou se rozumí plošná proměnlivost a USPOřá
dání tónů na fotografickém snímku nebo na obrazu
jiného původu, vytvářející charakteristický vzorek;
vzorek je složen ze shodných obrazových prvku
(předmětů a jejich stínů), které lze sice jednotlivě
zjistit, ale jež nelze rozpoznat navzájem; některé
popisné přívlastky pro texturu jsou: jemná, s,řed
ní, hrubá, tečkovaná, skvrnitá
vzorek; vzor
oopaseu;; <j>llrypa

podrobné

(přesné)

pattern

zpracování obrazových dat

při

TOQHalI o6pa6óTl<a llso6pallieHllJI

precision image processing
zahrnuje opravu elektronické distorze obrazu a je
ho transformaci do zvoleného kartografické
ho zobrazení a měřítka na základě měřených sou
řadnic identických bodů na obraze a na mapě,
vytvoření
definitivního obrazu a kompabilitní
pásky

interpretaci je za vzorek považována pravidel
nost a charakteristické rozmístění tónů nebo tex
tur na snímku; na rozdíl od textury je prostorové
uspořádání vzorku (struktury) tvořeno předměty,
které lze nejen zjistit, ale i rozpoznat; lze např.
zjistit tvar i velikost předmětli, případně i jejich
vržený stín; některá popisná adjektiva jsou: pravi
delný, nepravidelný, koncentrický, radiální, pra
voúhlý
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družice pro výzkum pi'írodních zdroju
cnyTHHK .n;JIH UCCJIe.n;OBaHllH pecypcoB 3eMJIH

Earth resources technology satellite (ERTS J
automatické družice sloužící pro výzkum prírod
ních zdroju Zeme jsou zpravidla modifikované typy
meteorologických družic; pohybují se po kruhové,
subpolární dráze, tj. pi'ibližne rovnobežne s poled
níky, ve výšce okolo 900 km; jejich pohyb je syn
chronizován sobehem Slunce, doba jednoho obletu
1,5 až 2 hod.; po určité dobe se družice dostanou

na výchozí dráhu, takže létají opakovane nad týmž
územím; k automatickému snímání obrazových dat
jsou vybaveny multispektráIní tele vi zní kamerou a
mul tispektrálnun snímacím rozkladovým zarí
zením; obrazová data jsou na Zem prená
šena v reálném čase nebo ze záznamu na magne
tickou pásku z oblastí ležících mimo dosah pozem
ních prijímacích stanic; nejznámejší z techto dru
žic jsou LANDSAT 1 a 2 [dríve ERTS J a
METEOR-PRIRODA.
Do redakce došlo: 14. 11. 1977

Z ČiNNOSTI VTS

Silvia Seitzová,
Slovenská kartografia, n. p.
Bratislava

Konferencia SVTS - Slovenskej
geodeticko-kartografickej spoločnosti
0613 : [061.22 : 62 : 528]

Dňa 18. októbra 1977 sa uskutočnila v Bratislave
konferencia SVTS - Slovenskej geodeticko-karto
grafickej spoločnosti. Zúčastnilo sa na nej 37 de
legátov s hlasom rozhodujúcim, 10 delegátov s hla
som poradným a 3 hostia.
Správu o činnosti ústredného výboru SVTS Slovenskej geodeticko-kartografickej spoločnos
ti za roky 1972 až 1977 predniesol doterajší pred
seda prof. Ing. Anton S uch á n e k, CSc.
Vo svojej správe uviedol, že konferencia sa koná
v dobe, kedy úsilie pracujúcich celej našej spoloč
nosti je sústredené na realizáciu záverov XV. zjazdu
KSČ, v období plnenia úloh druhého roku 6. päťroč
nice a v čase osláv 60. výročia VOSR. Konštatoval,
že technický pokrok a vedeckotechnická revolúcia
zasiahli do všetkých oblastí nášho života. S prácou
geodetov a kartografov sa stretávame v najrôznej
ších úsekoch nášho života.
Úlohou konferencie bolo zhodnotiť prácu SGKS
za uplynulé päťročné obdobie a vytýčiť ďalší pro
gram úloh.
ČinnosťSVTS SGKS vychádzala z línie XIV. a
XV. zjazdu KSČ v oblasti rozširovania vedecko
technických poznatkov. Hlavná pozornosť bola za
meraná na rozpracovanie a plnenie uznesení II. zjaz
du SVTS, IV. zjazdu ČSVTS a zasadnutí ÚV KSČ,
ÚV KSS ako i orgánov NF.
V odbornej činnosti sa pozornosť sústredila naj
mä na oblasť využitia novej techniky, novátor
ských metód, na komplexnú socialistickú raciona-

lizáciu, rozvoj vynálezectva a zlepšovateľstva. Po
sa venovala zvyšovaniu odbornej kvalifi
kácie pracujúcich a zvyšovaniu kvality geodetic
kých a kartografických prác.
Obsah politickovýchovnej práce a jej výsledky
boli zamerané predovšetkým na podporu rozvoja
pracovnej iniciatívy všetkých členov na počesť
30. výročia SNP, 30. výročia oslobodenia ČSSR
Sovietskou armádou, 55. výročia vzniku KSČ, XV.
zjazdu KSČ a osláv 60. výročia VOSR.
Konferencii SGKS predchádzali výročné členské
schôdze pobočiek SVTS, na ktorých zhodnotili prá
cu v uplynulom funkčnom období.
V súčasnej dobe je v 22 pobočkách 903 členov.
Je potešiteľné, že členská základňa sa zvýšila viac
než o 100 %; do práce v SVTS sa zapájajú mladí
odborníci a ženy.
V uplynulom funkčnom období pracovalo v rám
ci ÚV SGKS 6 odborných skupín, ktoré pracovali
aktívne, systematicky a ich činnosť bola zameraná
prakticky na všetky oblasti geodéZie a kartografie.
Podpísaná bola dohoda o spolupráci medzi Slo
venským úradom geodézie a kartografie a Sloven
skou
geodeticko-kartografickou
spoločnosťou.
SÚ GK plne podporoval činnosť SGKS, pomáhal zvy
šovať jej autoritu a vytváral podmienky jej čin
nosti.
Zahraničné styky koordinoval a usmerňdval Čes
koslovenský výbor pre geodéziu a kartogra
fiu ČSVTS. Získané skúsenosti zo zahraničných

zornosť
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ciest sa využívali v pobočkách, odborných skupi
nách a v celej SGKS.
Po zhodnotení doterajšej práce prof. Ing. Suchú
nek, CSc., predložil program úloh a činnosti na na
stávajúce obdobie, ktorý je zameraný na plnenie
úloh, vyplývajúcich zo záverov XV. zjazdu KSČ a
na plnenie úloh 6. päťročnice.
Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné:
rozvíjať tvorivú iniciatívu všetkých členov,
získavať pracujúcich pre aktívnu účasť na ve
deckotechnickom rozvoji,
napomáhať výmene skúseností a prehlbovať po
li ticka-organizačnú činnosť.
Doterajší predseda ÚV SGKS v mene celého vý
boru poďakoval za aktívnu spoluprácu všetkým
funkcionárom a členom v pobočkách; Rade SVTS
a Ústrednej rade ČSVTS za pomoc, ktorú tieto
najvyššie orgány poskytovali.
Osobitne poďakoval Slovenskému úradu geodé
zie a kartografie, Slovenskej vysokej škole tech
nickej a Českej spoločnosti pre geodéziu a karto
grafiu.
Po prednesení správy konferenciu pozdravil: za
Radu SVTS Juraj Kováč, za FMN O plukovník Ing.
Ladislav Kebísek, za SÚGK námestník predsedu Ing.
Daniel Lenko, ktorý vo svojom vystúpení zhodnotil
tiež prínos členov SGKS pre rezort geodézie a kar
tografie najmä v oblasti rozvoja vedy a techniky.
Činnosťou Spoločnosti sa podrobne zaoberali aj
najvyššie orgány a ocenili· ju tým, že Ústreoná
rada ČSVTS udelila SVTS-Slovenskej geodeticko
kartografickej spoločnosti "Č est n é u z nan i e"
l. stupľia za mimori3.dne úsilie o rozvoj činnosti
ČSVTS a technický pokrok československého národ
ného hospodárstva. Vyznamenanie z rúk s. Kováča
prevzal prof. Ing. Suchánek, CSc.
V diskusii hovorili predsedovia jednotlivých od
borných skupín, predsedovia MV, KV o činnosti za
uplyr:mlé obdobie.
Konferencii bol predložený návrh kandidátky ÚV,
náhradníkov a revíznej komisie SVTS-SGKS. Prí
tomní delegáti jednomyselne zvolili predložených
kandidátov. Na nastávajúce funkčné obdobie boli
zvolení títo súdruhovia:
Predsedníctvo ústredného výboru ustanovujúcej schôdzi ÚV-SGKS;

zvolené

na

Ing. Pavol K ru e ť k o - predseda, doc. Ing. Ju
raj S o l c, CSc. -- 1. podpredseda, prof. Ing.
Ondrej Mi cha l č á k, CSc. - 2. podpredseda, Ma
ria S eg eš o v á - tajomníčka.·
Členovia predsedníctva:

Ing. Michal Badida, Ing. Tibor Bartovic, Ing. Stefan
Fekiač, doc. Ing. Irena Mitášová, CSc., Ing. Ján
Skoda.
Členovia ÚV

doc. Ing. Jaroslav Ábelovič, CSc., Ing. Július Barta
Još, Ing. Imrich Horľianský, Ing. Vlastimil Kojan,
Ing. S .aLm Kseľiák, Ing. Daniel Lenko, Ing. Michal
M'l.ruš"tk, Ing. Alžb~ta Medrická. Ing. Vladislav
Oliva, prof. Ing. Anton Suchánek, CSc.

Náhradníci ÚV
doc. Ing. Milan Hájek, CSc., Ing. Milan Masaryk,
Ing. Jozef Petráš, CSc.
Revízna komisia ÚV
Ing. Jozef Farkašovský - predseda, Ing. Drahoslav
Makovník a Ing. Michal Nazad - členovia.
Prítomní zvolili týchto delegátov na III. zjazd
SVTS: Ing. Pavol Km e ť k o a doc. Juraj· S o l c,
CSc.
Na záver konferencia prijala uznesenie, podľa
ktorého sa ukladá ÚV rozpracovať programové pre
hlásenie, aplikovať závery konferencie, zhodnotiť
diskusiu a zamerať úsilie všetkých členova orgá
nov SVTS na rozvoj vedy a techniky a hlavných
úloh komplexnej socialistickej racionalizácie v ce
lom odvetví geodézie a kartografie.
Konferencia vyslovila plné presvedčenie, že všet
ky orgány SVTS - SGKS celú činnosť zamerajú na
splnenie hesla "Vedeckotechnickým rozvojom za
splnenie záverov XV. zjazdu KSČ."

III. konference odpovedných geodetu

V období zvýšeného politického a hospodárského zá
jmu o racionálnI rozvoj stavelmictví, s nímž odvetví geo
dézie il kartografie zákonite velmi úzce souvisÍ, pripra
vuje odborná skupina 1701 - Inženýrská geodézie III.
konferenci odpovectných geodetu, která se bude konat
v ríjnu 1978 v Brne. Tím se také současne plní i dopo
ručení II. konference odpovedných geodetu 1974, aby
nejpozdeji do 5 let bylo svoláno jednání k otázkám čin
nosti DG.
Setkání odborníku, kterí se významnou merou podílejí
na výstavbe, má posoudit. jak byla uplatnena doporuče
ní z U. konference. Temito dopoŕučeními se podrobne
zabývala OS 1701-Inženýrská geodézie a Ústrední výbor
ČVTS geodézie a kartografie a z jeho poverení je pro
jednali zástupci ÚV a OS - jak bylo podrolme sdeleno
v GaK O 1975, Č. 3 - s vedením Českého úradu geodetic
kého a kartografického, u nehož se se'tkali s plným po
rozumením a podporou. Z tohoto jednání vzešly další
podnety a bylypoloženy základy pro nové formy spolu
práce mezi ČÚGK a ÚV ČVTS geodézie a kartografie.
Konference se má dále vyjádrit k prosazov á ní vyhláš
ky Č. 10/1974 Sb.,o geodetických pracích ve výstavbe
ve znení vyhlášky Č. 38/1974 Sb., která už nyní, za ob
dobí čtyrleté existence, pro kázala svou oprávnenost pri
narustající odpovednosti vysoce kvalifikované geodetic
ké práce na stilveništi.
Tematická komi se, která již zahájila svou činnost, vy
cházf ph koncepci náplne konference ze zkušeností a
z výsledku dosavadních akcí, toho druhu nejvetších
v ČSR. Pripravuje radu nosných témat, která budou pred
ložena odborné verejnosti k posouzení. Je to v prvé ra
de politickohospodái'ská otázka ochrany pudního fondu
v souvislosti s výstavbou, která v návaznosti na usne
sení stranických . a státních orgánú naléhave vyžaduje
rJrientovat naši angažovanou il tvúrčí práci tímto sme
rem a venovat dále pozornost i otázkám ochrany život
ního prostredí. Dále bude projednáván zákon č.50/1976
Sb., o územním plánování il stavelmím rádu (stavební
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zákon) v souvislosti s právními předpisy, které se tý
kají funkce odpovědného geodeta.
Vyhláška č. 10/1974 Sb. ve znění vyhlášky č. 38/1974
Sb. a její uplatňování v praxi bude hodnoceno jednak
z pohledu ČÚGK, jednak z pozic krajských geodetických
a kartografických správ. Konference se bude zabývat i
činností geodeta při zpracovávání projektové dokumen
tace, a to jak při výstavbě průmyslové a bytové, .tak i
v oblasti budování liniových staveb. Odpovědní geodeti
se velmi výrazně uplatňují na významných stavbách so
cialistické výstavby. Proto se bude jednat i o některých
zobecněních organizační a technické činnosti . odpověd
ných geodetů na význačných stavbách v ČSR. Velmi zá
važnou a často diskutovanou problematikou je dokumen
tace sk.utečného provedení stavby; proto i tato stále ak
tuální tematika je zařazena do programu jednání.
Vysokoškolská příprava k výkonu funkce odpovědné
ho geodeta a růst kádrové základny bude analyzován
z pohledu vysokých škol technických a ze strany praxe.
Stále aktuální stránkou činnosti OG je rozpočtování a
odměňování geodetických prací ve výstavbě. Počítá se
proto s referátem o správném využívání zásad cenové
politiky.
Součástí konference bude tentokráte i výstava špičko
vých geodetických prací z oblasti výstavby, kterými na
še podniky a organizace budou dokumentovat prosazo
vání progresívních metod, postupů a inovací při zajiš
ťování geodetické činnosti při výstavbě.
V projektu konference je pamatováno i na dostatek
prostoru, na širokou výměnu poznatků a informací mezi
pracovníky celého odvětví geodézie a k navázání kon
taktů mezi nimi i mimo rámec jednání.
Tematická komise vyzvala krajské výbory a městský
výbor v Praze, odborné skupiny jakož i pobočky v ČSR
k nejširší aktivní spolupráci na obsahové náplni konfe
rence a v současné době již pozvala některé vybrané od
borníky k vypracování referátů. Jde o to, aby se na kon
ferenci odrazila celá politicky a společensky významná
účast a podíl odpovědného geodeta na budování socia
listické výstavby u nás, aby byly hledány nové formy
spolupráce s investory, projektanty a s dodavateli'inves
tiční .výstavby k zabezpečení vysoce společenské efek
tivnosti geodetických prací na úseku výstavby.
Očekává se, že konference bude formulovat další smě
ry rozvoje a racionalizace činnosti OG v souladu se
zrychlujícím se nárůstem objemů prací v oblasti působ
nosti OG a v souladu s dalším rozšiřováním sféry jeho
činnosti. Lze proto právem očekávat, že konference od
povědných geodetů 1978 v Brně bude významnou pře
hlídkou angažované tvůrčí činnosti odpovědných geode
tů s příslibem pro další rozvoj této instituce tak, aby
odpovědný geodet byl kvalifikovaným a uznávaným part
nerem ostatním účastníkům výstavby.
Doc. Ing. Dr. Joset Zeman, CSc.,
, předseda tematické komise

technického a ekonomického pokroku. Aj pri plnení ná
ročných úloh technického rozvoja v 6. 5RP, ktoré vyplý
vajú zo záverov XV. zjazdu KSČ, nemalú úlohu zohrá plá
novitý rozvoj tvorivej iniciativy pracujúcich vo vynález
covskom a zlepšovateIskom hnutí [VHZ) s využitím naj
novších poznatkov vedy a techniky.
V tvorbe a realizácii vynálezov a zlepšovacích návrhov
sú ešte značné rezervy. V období 6. 5RP je, preto po
trebné venovať VZH ešte vačšiu pozornosť a orientovať
ho na riešenie hlavných úloh rezortu Slovenského úra
du geodézie a kartografie (SÚGK).
K tomu účelu má prispieť aj Program rozvoj a VHZ na
obdobie 6. 5RP, ktorý bol v rezorte SÚGK prijatý a kto
rý vychádza z uznesenia vlády SSR č. 367/1975. Nadva
zuje na Súbor opatrení na zabezpečenie záverov májo
vých plén ÚV KSČ na posilnenie úlohy vedeckotechnic
kého rozvoj a pri zvyšovaní efektívnosti čs. národného
hospodárstva v rezorte SÚGK ako aj na Rozpracovanie
záverov XV. zjazdu KSČ a zjazdu KSS na podmienky re
zortu SÚGK.
Program je rozdelený do troch kapitol a obsahuje:
opatrenia v oblasti VZH, ktoré vyžadujú trvalú pozor
nosť všetkých stu pňov riadenia pri bežnej činnosti
i dalšej perspektíve, majú pozitívne ovplyvniť rozvoj
VHZ a dosialmúť zvýšenie počtu zlepšovacích ná
vrhov (ZN) v rezorte SÚGK o 6 % ročne a súčasne
zvýšenie spoločenského prospechu z využívania ZN
07% ročne.
opatrenia v oblasti ZN, ktoré majú zalJezpečiť kon
krétnu pomoc zlepšovateIom a zabezpečiť ich morál
ne a materiál ne ocenenie,
opatrenia v oblasti realizácie ZN, ktoré majú zabez
pečiť využívanie ZN na širšej báze, zlepšiť ich eviden
ciu a propagáciu.
V prvom roku 6.5RP pokračoval v rezorte SÚGK po
zitívny vývoj nielen v tvorbe, ale aj v realizácii ZN. Bo
10 podaných 111 ZN a začalo sa s využívaním 62 ZN. Spo
ločenský prospech z využívania vlastných ZN v rezorte
predstavoval 441 tis. Kčs. ZN podané v roku 1976 tiešili
zlepšenie pracovných podmienok, bezpečnosť pri práci,
urýchlenie a skvalitnenie výrobných činností a boli za
merané na ušetrenie investícií a pracovného času. Naj
vačší spoločenský prospech 77 tis. Kčs priniesol ZN "V y
t vor e n i e s poj e n é h o s Y sté m u st e r e opl a
ni g r a f C - k o o rdi met e r E" (Geodézia, n. p.,
Bratislava). Z dalších významnejších ZN spomenieme eš
te dva ZN na seba nadvazujúce "P r e v í j a n i e ma g
ne top á s k o v e j jed not k y POT T E R" a "I n 
d i kát o r p o čtu o t á č o k m a g n e top á s k o v e j
jed not k y POT T E R" (Geodetický ústav, n. p., Bra
tislava). Ich spoločenský prospech vo výške 176 tis. Kčs
sa prejaví v roku 1977 a v dalších rok och 6.5RP.
Plánovitému využívaniu ZN aktívne napomáha skutoč
že podIa zákOna Č. 84/1972 Zb. sú ZN národným
majetkom. Každý ZN má určeného správcu, ktorý zodpo
vedá za vzťahy k autorom, pokiaI ide o zabezpečenie ich
práv, za plánovité využívanie ZN nielen vo vlastnej or
ganizácii (rezorte), ale aj v dalších organizáciách (rezor
toch), kde využívanie ZN prichádza do úvahy. Tak sa
v organizáciách rezortu SÚGK prerokovalo v roku 1976
36 ZN došlých na rozšírenie. O dvoch ZN bolo rozhod
nutné kladne a tieto boli zavedené do výroby. Jeden
z nich "Obecný systém pre vyhIadávanie, spracovanie a
sprístupnenie informácií udržovaných systémami automa
tizácie hromadných dát na magnetických páskach s pev
ným uložením údaj ov" bol využitý pri riešení výskumnej
úlohy plánu RVT rezortu SÚGK v roku 1976 z oblasti
evidencie nehnuteIností a priniesol spoločenský pro
spech 162 tis. Kčs. Celkový spoločenský pros pech z využí
vaných ZN v rezorte SÚGK v roku 1976 predstavuje 603
tis. Kčs.
Mažeme konštatovať, že organizácie rezortu SÚGK
plánovite využívajú významnejšie ZN z odboru geodézie
a kartografie. Využívanie ZN je v rámci ročných plánov
zakotvené v progralf!e komplexnej socialistickej raciona
lizácie, ktorý organizácie rozpracovali na celý 6.5RP.
Aj 1. polrok 1977 sa niesol v oblasti VZH v zname
ní plnenia "Programu rozvoja VZH na obdobie .6.5RP v re
nosť,

RACIONALIZACE V GEODÉZII
A KARTOGRAFII

Rozvojv.ynálezcovského
a zlepšovatel'ského hnutia v rezorte
SÚGK
'
331.147.2/437.6/

Rozvoj socialistickej spoločnosti je nerozluč ne spatý
s tvorivou iniciatívou pracujúcich vo vede a technike a
realizáciou jej výsledkov vo výrobe. Vynálezy a zlepšo
vacie návrhy predstavujú významný zdroj spoločenského,
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a v letech 1960-72 byl vedoucím matematické laborato
ře na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské.
Svou dráhu učitele vysoké školy nastoupil již v roce
1930, když po vystudování reálky v PardubiCích, příro
dověcké fakulty UK a absolvování kursu pro prOfesory
matematiky a deskriptivní geometrie na vysoké škole
K rozvoju VZH prispel aj mesiac zlepšovaterov rezortu,
speciálních nauk nastoupil na místo asistenta u prof.
ktorý SÚGK vyhlásil v máji 1977, pričom vyhodnotil
Václava Hrušky, vedoucího Ústavu aplikované matema
troch najlepších zlepšovatefov rezortu za rok 1976. Zlep
tiky ČVUT. Po okupaci, za níž působil jako středoškol
šovaterom bola udelená peňažitá odmena a diplom "Naj
ský profesor na reálném gymnásiu a na průmyslové
lepši zlepšovatel rezortu SÚGK za rok 1976" v tomto
škole na Smíchově, se vrátil na ČVUT jako asistent.
poradí:
V r. 1948 se habilitoval, v r. 1949 byl jmenován a usta
noven mimořádným a později řádným profesorem.
1. miesto Ing. Ladislav Čel' v e ň - Geodetický ústav,
Těžiště vědecké práce jubilanta je v nomografii, z níž
n. p., Bratislava,
publikoval na 40 původních prací. Napsal řadu skript
2. miesto Ing. tubomír M i cha I í k a Ondrej B a č í k
a v r. 1963 celostátní učebnici (byla přeložena i do ma
~ Geodézia, n. p., Bratislava,
ďarštiny], jež
je vrcholem jeho tvorby. Jako jeden
z prvních pochopil u nás význam samočinných počítačů.
3. miesto Anton K a m p a s - Geodézia, n. p., Žilina.
I po svém odchodu do důchodu není nečinný a předklá
SÚGK usmerňuje činnosť zlepšovaterov na plnenie
dá nový typ logaritmického pravítka.
hlavných úloh rezortu formou tematickej súťaže, ktorú
Významná je veřejná činnost jubilantova. Jeho zásluž
každofOične vyhlasuje spoločne> 's ČÚGK. Do plánu Slpoloč·
ná práce vědecká, učitelská i veřejná byla po záslU'Ze
nej tematickej súťaže pre vynálezcova zlepšovatefov na
oceněna čestným členstvím JČMF (1962), státním vyzna
rok 1976 zaradil SÚGK dve tematické úlohy. Na vypísa·
menáním "Za zásluhy o výstavbu" (1967), Felberovými
nú tému "Zápis právnych vzťahov v novom operáte evi
medailemi - stříbrnou (1972) a zlatou (1977).
dencie nehnutefností vzniklom po THM v obciach s ne·
Jménem geodetů přejeme jubilantovi i do dalších let
vyhovujúcim mapovým operátom" podali zlepšovatelia
pevné zdraví a zachování dosavadního jiskřivého život
oboch rezortov štyri rie1šenia, klol'é komisia SÚGK vyhod·
ního elánu.
notí do konca roku 1977.

zorte SÚGK". Bolo podaných 49 ZN, ČO predstavuje
56,3 % z plánovaného počtu ZN na rok 1977. Z uvedené
ho počtu sa už realizovalo 28 ZN. Spoločenský prospech
ako aj jeho zvýšenie o 7 % bude predmetom rozboru VZH
v rezorte SÚGK za rok 1977.

RedaktJní rada

Na rok 1977 zaradil SÚGK do spoločnej tematickej
súťaže nasledovné tem a t i c k é ú I o h y:
Trvalá stabilizácia hl'aníc pozemkov v extraviláne a
Účelná kartograficko·reprodukčná obnova a údržba
základnej mapy závodu. Došlé riešenia sa vyhodnotia
v roku 1978.
Ako vidíme z uvedených údaj ov, má rozvoj VZH v re
zorte SÚGK stúpajúcu tendenciu. Napriek dobrým vý
sledkom, ktoré sa v oblasti VZH doslahli, bude potrebné
na splnenie úloh stanovených v Programe rozvoj a VZH
na obdobie 6.5RP v rezorte SÚGK zintenzívniť iniciatívu
všetkých praCujúcich nášho rezortu,

NEKROLOGY

Ing. Helena Žaarovt1,
SÚG K Bratislava

Na rozloučenou
se s. Ing. Františkem Šilhánkem
93 Šilhánek: 528

OSOBNf ZPRÁVY

Prof. Dr. Václav Pleskot - 70 let

Dne 2. prosince 1977 po

'1l2 Pleskot: 528.9

těžké

nemoci

70 let

zemřel

ve

věku

dlouholetý

zasloužilý pracovník re

Geodetům, kteří absolvovali po válce Vysokou školu
speciálních nauk nebo fakultu zeměměřickou ČVUT
'V Praze, jistě není osoba jubilanta neznámou. Jistě si
'Vzpomenou na prof. Dr. Václava Pleskota, který se naro
dil 17. listopadu 1907, bud jako na děkana, jenž vedl
Vysokou školu speciálních nauk v letech 1950-1952,
nebo profesora aplikované matematiky na samostatné
: fakultě zeměměřické. Jako děkan, i když negeodet, hle
dal za pomoci profesorského sboru cesty k modernizaci
zeměměřického studia (např. zaváděním řízených práz
dninových praxí a diplomových prací), vytvářením uzší
ho vztahu studentú ke škole (spolupráce s ČSM, akce
vzorných studentů ap.) a nakonec svým určitým dílem
\i přispěl k vytvoření samostatné zeměměřické fakulty.
Jen někteří si ale vzpomenou, že prof. V. Pleskot zastá
val v letech 1952-54 funkci prorektora a v r. 1955 fun
kci rrktora ČVUT. V letech 1952~59 vedl katedru mate
matiky a deskriptivní geometrie na fakultě. zeměměřické

sortu

ČÚGK

člen .KSČ

a uznávaný

s. Ing. Franti

šek Šilhánek.
Soudruh Ing. František Šilhánek se narodil dne 18.
listopadu roku 1907 v Praze. Jeho otec byl krejčovským
dělníkem a zemřel v roce 1914 na následky zranění ve
válce. Matka se po ovdovění plně věnovala jeho. VýChově
a prostředky k obživě zajišťovala posluhOU. Přesto, že
jako sirotek neměl spolu se svou matkou lehký život,
Ilystudoval reálné gymnázium na Žižkově, kde maturoVal
v roce 1925 s vyznamenáním. Po absolvování gymnázia
studoval ČVUT v Praze čtyřsemestrální zeměměřický
obor rovněž s vyznamenáním. Aby ulehčil matce obtíž
nou situaci, opatřoval si část prostředků k obživě do
učováním slabších žáků a příležitostnou prací o prázdni
nách.
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V roce 1928, kdy ukončil studium na ČVUT, nastoupil
do Katastrálního měřického úřadu ve Varnsdorfu, kde
pracoval do roku 1930. Během tohoto zaměstnání do
končil šestisemestrové studium zeměměřického inženýr
ství diplomo-vou státní zkouškou, vykonanou' opět s vy
znamenáním. V letech 1930-31 po krátkou dobu vedl
Katastrální měřický úřad v Žatci, potom do roku 1934
axpozituru KMO v Teplicích, odkud odešel zpět do Pra
hy. Okupaci prožil v Nové Pace.
Severočeskému

18.

května

kraji však

zůstal věrný,

jelikož byl jiŽ

1945 vy-slán do Liberce s úkolem zajistit bý

valé sudetoněmecké měřické úřady. V Liberci pracoval
ve funkci předsedy měřického úřadu a do roku 1947 ve
funkci vedoucího osídlovací komise ministerstva země
dělství a zástupce pověřence národního pozemkového
fondu. V roce 1948 na návrh krajského výbo-ru KSČ pře
šel do aparátu nově se tvořícího KNV v Liberci, kde po
stupně zastával funkce přednosty plánovacího referátu,
od prosince 1952 funkci předsedY krajské plánovací ko
mise a člena rady KNV. Jako poslanec KNV Liberec pra
coval od roku 1952 do roku 1960.

Se zesnulým jsme se rozloučili dne 8. prosince 1977
v Obřadní síni libereckého krematoria. SkutečnOst; že
pro Severečeský kraj i pro resort ČOGK znamenal mno
ho, potvrzuje i vlastní pietní akt. Spolu s rodinnými pří
slušníky se jej zúčastnili bývalí spoluzaměstnanci a zá
stupci ČÚGK, GO, n. p., Praha, Geodézie, n. p., Brno. Se
zesnulým se přišel osobně rozloučit také člen předsed
nictva SKV KSČ a předseda SKNV v Ostí n. L. s. RSDr.
Václav Šlapák, člen předsednictva OV KSČ a předseda
ONV Liberec soudruh Bedřich Tesař, kandidát OV KSČ
a předseda MěV KSČ Liberec s. Václav Honc. Kondolen
ční dopis zaslal vedoucí tajemník SKV KSČ s. Jaroslav
Hajn, předseda ČÚGK s. Ing. František Koubek a řada
dalších představitelů orgánťi, organizací a podniků.
Naše společnost v osobě Ing. Františka Šilhánka ztra:
tila výjímečného člověka ryzího charakteru, který svým
upřímným vztahem k lidem a osobním příkladem k tvo
řivé práci pro rozvoj socialistické společnosti byl nám
všem vzorem.
Čest

jeho památce!
Výbor ZO KS(J
n. p., Geodézie Liberec

Po územní reorganizací a utvo·ření Severočeského
kraje, na základě pokynů stranických orgánťi odešel do
nově utvořeného Severočeského KNV v Ústí n. 1. Rovněž
zde pracoval jako poslanec,'člen pléna KNV, člen rady
KNV a předseda komise místního hospodářství a služeb.
Současně byl členem krajské plánovací komise. V roce
1959 byl prezidentem republiky jmenován členem
Státní plánovací komise.
V roce 1963 byl jmenován ředitelem Ústavu geodézie
a kartografie v Liberci, v roce 1968 ředitelem liberec
kého závodu Inženýrské geodézie, n. p., Praha, odkud
v roce 1970 odešel na zasloužený odpočinek. Větší část
odpočinku však stejně věnoval společensko politické
práci v místě svého bydliště.
Soudruh Ing. František Šilhánek díky svému původu
těžkým rodinným poměrům poznal,že buržoazní spo
lečnost není schopna řešit třídní rozpory a trvale od
stranit sociální nespravedlnosti. Výsledky II. světové
války jej utvrdily v přesvědčení, že existuje .síla, která
je schopna tyto problémy řešit. Proto v květnu 1945 po
dává přihlášku do KSČ a na základě doporučení starých
členů strany je 2. června 1945 přijat za člena KSČ.
Stejně tak jako v hospodářských funkcích se aktivně
zapojil do stranické práce, kde zastával řadu funkcí:
člena výboru MO KSČ, předsedy výboru MO KSČ, člena
zemědělské komise KV KSČ v Liberci, člena aktivu
KV KSČ, lektora ve skupině pro ekonomii a ekonomiku
KV KSČ. V únoru 1948 byl z pověření krajského akčního
výboru Národní fronty předsedou akčního výboru.

a

Jeho záslužná práce v politické i hospodářské OblaSti
byla oceněna řadou státních vyznamenání: v roce 1958
"Za zásluhy .0 výstavbu", v roce 1965 "Řádem práce"
a v roce 1977 při příležitosti jeho sedmdesátých naroze·
nin "Za obětavou práci pro socialismus".
Soudruh Ing. František Šilhánek zasvětil celý svůj
život obětavé, poctivé a nezištné práCi pro rozvoj naší
sociali-stické společnosti, pro rozvoj Severočeského kraje
i pro rozvoj resortu geodézie a kartografie. Všude, kde
působil, pracoval s příkladným elánem a svým vzácným
charakterovým rysem ryzího člověka si dovedl získat
přirozenou a neformální autoritu. Dokázal nadchnout
pro obětavou práci i své spolupracovníky. Zejména my,
kteří jsme byli jeho spolupracovníky, si uvědomujeme
ztrátu člověka, který i přes náročnost uměl odpouštět,
který byl vždy ochoten účinně pomoci v řešení problé
mů pracovních i soukromých. Měl velmi vřelý vztah
k mladým lidem, kteří k němu měli důvěru, chodili se
s ním poradit a požádat o pomoc.
Soudruh Ing. Šilhánek si i při své zaneprázdněno-sti
vždy našel potřebný čas, poradil jim v těžkostech a po
mohl. Přinášel mezi lidi radost, dobrou náladu i optimis
mus. Ve své j'ídící práci však také přinášel do kolektivu
tolik potřebný klid a dobrou pohodu. Byl to opravdu
vzácný člověk, v němž se vzájemně doplňovaly vlastnos
ti politického a řídícího pracovníka s vlastnostmi hlu
boce lidskými.

z
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Pokyny autorom príspevkov

Úlohou časopisu Geodetický a kartografický obzor (Ga
KOJ je predovšetkým informovať čitaterov o súčasnom
stave čs. geodézie a katografie, o nových poznatkoch vo
svete, o pokroku v týchto vedných disciplínách z hladis
ka vedeckého, technického a technologického. Prlnáša
tiež informácie o skúsenostiach z praxe, spoločenského
života, osobné správy a pod.
Súčasný rozsah časopisu predstavuje približne 80 až
90 strán textu písaného na stroji na formát A4. Snahou
redakcie je dať čitaterom na tomto obmedzenom priesto
re maximum informácií o najaktuálnejších poznatkoch.
Vzhradom na rozsah časopisu a úlohu, ktorú chce
plniť, redakcia odporúča autorom príspevkov riadiť sa
následovnými pokynmi.
Hlavné články, ktoré obsahujú nové a originálne ve
decké a technické poznatky, nemajú presiahnuť 15 strán
textu, včítane obrázko.v, tabuliek a citovanej ·literatúry.
Plocha 1 obrázka v časopise sa v priemere rovná 0,5
str. textu. Články sa uvádzajú 3-5 riadkovou anotáciou
- výstižným obsahom.
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Týmto obmedzením rozsahu príspevkov chce redakcia
pohotové publikovanie čo najväčšieho počtu
článkov s rozličnou tematikou. V prípade prekročenia
tohto rozsahu sa jeho vydanie zdrží úpravami 'na skrá
tenie. Redakcia len v ojedinelých prípadoch prevezme
články väčšieho rozsahu.
dosiahnuť

Je len samozrejmé, že autori sledujú odbornú litera
túru a v uvádzanej problematike nadväzujú aj na člán
ky uvere'jnené v GaKO, Príspevky už uverejnené v zbor
níkoch z konferencií do redakcie neposielajte; výnimoč
ne v skrátenom znení, keď ide o príspevok, kto,:ý si
žiada širšiu publicitu.
Príspevky do odborných rubrík (hliadok) vzhľadom na
svoj charakter nemajú presiahnuť 3-4 strany. Týka ~a
to aj odborných podujatí VTS a podobných udalostí
celoštátneho významu, prípadne krajského významu ~O
širším dosahom ako pre daný kraj.
Osobné správy sa odporúča písať v rozsahu jednej,
maximálne dvoch strán strojopisu. Redakčná rada má roz
pracované proporcie týchto príspevkov.
Úprava príspevku
Do redakcie. zasielajte príspevky vo d vo c h vyhoto
veniach, písaných na jednej strane listu formátu A4, so
sprievodným listom, na ktorom je uvedená presná adre
sa autora pre korešpondenciu, PSČ, prípadne telefonné
číslo.

Na úpravu príspevkov platí norma ČSN 88 0220 
"Úprava rukopisu". Z nej vychádzajú i nasledovné
poznámky. Strojopis nesmie byť písaný husto. Medze
ra medzi riadkami umožňuje dobrú čitateľnosť a vpísa
nie redakčných úprav a zmien (riadkovač 1,5 alebo 2).
Riadok má mať maximálne 60-70 úderov, vrátené med
zier. Obvyklý počet riadkov na 1 liste je 30. Text
začína asi 4 cm od ľava. Tento okraj slúži na redakč
né poznámky.
Názov článku sa uvádza len na prvej strane. V hlav
ných článkov sa pod názvom uvedie meno a priezvis
ko autora s titulmi, pracovisko, prípadne bydlisko,
V príspevkoch do rubrík, recenzií a pod, sa meno a
priezvisko uvádza na konci textu. Názov článku má byť
krátky a výstižný. Odborné články pre lepšiu prehľad
nosť členíme na viacej častí, oddelených nadllismi. Kaž
dý príspevok musí mať úvodnú, hlavnú a záverečnú časť.
Nadpisy podkapitol nepodčiarkujeme, ale oddeľujeme od
textu širšou medzerou. Redakcia, vzhľadom na možnos·
ti tlačiarne, žiada autorov, aby ne v y z n a č o val i typy
písma a spôsob sadzby do rukopisu okrem o s o b i t
n Ý c h typov.
Odstavec začíname odrážkou s piatimi voľnými úder
mi. Keď oQstavce číslujeme, za číslo príde bodka. Zát
vorku píšeme vtedy, ked odstavce označujeme písme
nom latinky, ale bez bodky.
Text článku sa píše priebežne, bez vynechávanie miesta
na obrázky, tabuľky a pod. Miesto, kde by mali byť
zaradené, autor vyznačí na ľavom okraji tužkou, skrat
kou obr., tab. a ich poradovým číslom. Tabuľky, pretože
sa v tlačiarni sádžu osobitne, sa odporúča písať na
osobitný list a zariadiť ich za poslednú stranu textu.
O b l' á z o k musí mať primeranú veľkosť a čitateľ
nosť, s využitím plochy tak, aby sa neplýtvalo miestom.
Autor obrázku má vychádzať zo šírky stÍpca (8 cm],
alebo šírky strany časopisu (16,5 cm) a podľa toho
voliť veľkosť originálu;
maximálne v Z,5-násobnom
zväčšení oproti jeho veľkosti v časopise. Pri zväč
šení treba zvážiť veľkosť písma a hrúbky čiar. Redak
cia si vyhradzuje právo dať prerobiť obrázky, ktorá 'ne
zodpovedajú norme, na úkor autorského honorára,
Popis v Dbrázkoch sa robí šablónkou alebo propiso·
tom a strojom, teda nie od ruky. Veľkosť písmen po
reprodukcii by nemala byť väčšia ako 2,5 mm.
Na zadnej strane každého obrázku musia byť údaje:
autor a číslo obrázku, prípadne aj jeho názov, napísa
ný zľahka ceruzkou. Odporúča sa tiež vyznačiť spôsob
umiestnenia (postavenia) obrázku do textu, najmä u ta
kých, kde to nie je zrejmé, pretože neobsahujúorien
tačný popis.
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Fot o g r'a fi e (poltónové obrázky) sa vyhotovujú na
biely, lesklý papier, približne v d voj n á s o b nej veľ
kosti. Musia mať dostatočný kontrast. Na zadnej strane
ich označíme tak, ako obrázky s čiarovou kresbou.
Rovnice a vzorce možno písať priamo do textu stro
jom, výhodnejšie však je uvádzať ich rukou čiernym
tužom, alebo atramentom. Pozornosť venujeme indexom
a exponentom, a to ich umiestneniu, zníženiu alebo
zvýšeniu oproti základnej úrovni a veľkosti, aby nedo
šlo k zámene medzi malou a veľkou písmen ou. Zre
teľnel treba písať písmeno I [i) a J (il, číslice 1 a O,
ktoré sa ľahko zamieňajú za 1 a o. Grécke písmená
uvádzané po prvý raz označíme na okraji vysvetlivkou
(napr. malé fí a pod.). Rovnice priebežne číslujeme na
pravom okraji textu v okrúhlych zátvorkách.
Osobitný typ písma, napr. pre vektory, matice a pod.,
taktiež na okraji vyznačíme vysvetlivkou.
Prehľad literatúry cit o van e j v texte sa uvádza n~
osobitnom liste v abecednom poradí autorov, s označe
ních ich čísla poradia v hranatých zátvorkách (ČSN 01
6904). Ne u v á d z a m e pramene, na ktoré sme sa v tex
te neodvolali. Prameň obsahuje priezvisko a skratku
mena, (verzálkami], názov článku alebo knihy. Z dal
ších bľbliografických údajov sú to: časopis, vydavateľ,
miesto a rok vydania, ročník, číslo a strany, na kro,
rý ch je článok uvedený,

Prepis citovanej literatúry, napr. z azbuky, musí zod
pravidlám prepisu do češtiny alebo slovenči
ny.
povedať

O d por ú č a me autorom, aby si niektoré uvedené
poznámky ozrejmili prezretím niektorého čísla nášho ča
sopisu.
Dodaním rukopisu spolupráca autora s redakciou za
t o l' S k Ý c h k o r e k t ú l' ach. Na
nesprávne vysádzaného textu platí
osobitná norma (ČSN 88 0410 - "Korektúrní znamén-,
ka o' jejich pouzívání"). V skratke ich obsahujú vyda
nia niektorých vreckových kalendárov. V prípade, že ich
neovládam8', označíme, na sltlpcovom obťahu ceruzkou
miesto, kde je chyba. a na okraji správne znenie. Na zá
klade týchto poznámok redakcia zariadi opravu textu. Pri
korektúrach opravujem'l len nesprávne vysádzaný text;
alebo písmená. Iba v mimoriadnych prípadoch a vo veľ
mi malom rozsahu možno pozmeniť povodný text.
čína a končí pri a u
vyznačenie korektúr

Dodržiavanie uvedených pokynov a citovaných čs. no
riem uľahčí aurychlí redakčnú prácu, prispeje k este
tickej úprave časopisu, ale najmä, umožní poskytnúť
čitateľom čo najviac aktuálnych informácií.
Redakční rada GaKO

V príprave pro príští GaKO jsou:
MARČÁK, P., VANKO,

J.: Prvé výsledky výskumu
z geodyuamického polygónu Bratislava

LETOCHA, K.:

O celkOVých výmerách správních

jednotek
KONDÁŠ, Š.: Teoretická podstata automatizovaného
umiesťovania

popisu na mape

CIMBÁLNÍK, M.: K urcování horizontálních recent

ních pohybu bloku geodetickými metodami
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Geodézie a kartografie na VII. kongresu polských tech
niků, S. 221.
Piqtkowski, F.: Historic:ký nástin tematicl-i.é kartografie
v Polsku, s. 222--224.
Žak, M.: Podmínky pro racionální rozděleni zemŘděl
ských pozemků, s. 224-227.
Lyskowicz, S., a;.: Použití mnohočlcnú II. stupně pro zpra·
cování numerického modelu terénu na příkladě části
Ves!1i.ce Jaroty, :>. 228-229.
Zieleniewski, W.:Nové návrhy v oblasti zlélpsení přehled
nosti map kOluunální sHě, s. 230-232.
Bqkovski,- S.: Stabilnost podzemních nivelacnícl1 značek
v oblasti vodní přelll'ady, s. 232-·237.
Kwiecžen., W.: Studie o. utváření POlo.ho.pisných .geode
tických záklndi't ve stavbě prí'lmyslových oblas-tí, s. 238
až 239.
Sobierai-ski, B.: Geodetické práce při montáži těles komo .
rových kontejnerlls. 240-243.
Sawicki, W.- Szcurek, 1-: Měřelú přímočmos,ti visuté
dráhy pomocí pří:stroje BHT 006, s. 244--245.
Pachuta, S.- Koscielewski, R.: Redukční dvou obrazový
tachymetr BRT 006 s laserovým nástavcem KP 8, s. 246
až~52. .
.
Niepokólczki, M.-' Skrobek, H.: Fotogrammetric-ká meto
da vyhotovení měřické dokumentace deformace žele
zobetono.vých sloupů, s. 253--256.
Orzeclzowski, Z.: O potřebě umístění názvl! fyzio.gnúl:>
kých objekti't na mapách velkých měřítt;k, 257-259.
F zorek, R.: Netopografická fotogrammHtrie v 'národním
hospooářs lví, s. 259.

Geodetom pri práci

D sť(dených

Vermessungstechnik

Č.
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vědeckotechnickou a organi·
pl'ípra vu vyhotovování téma tických mllp, s. 217
až 219.
Lieberasch. R.- Schmidt, 1-: K údržbě map velkých mě·
i-í~ek, S. 219-221.
Reissmann, G.: Vyrovnávací počet 1I1usickí' a moderní
- zamyšlení nad rozvojem, s. 222-223.
lllkol7. G.: VyšeUování vlivu chyb ph ph~S[lém měřeni
poklesú pomOCí statistických rozborů, s. 223-225.
Schliephacke, C. - Wtndisch, W.: Použití malého počí
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lvfal'ckwardt, W.: K intf)rpolnci v el!gllálním modelu.
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TJeumlich, F.: leště jednou k pojnm lnžcnýl's;ká geodé·
zie, s. 241.
.
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1 J. Anděl: MATEMATICKA STATISTIKA

o-.

Práce podává přesným a přitom co možná nejjednodušším zpÍlsobem odvození
statistických metod, které se v současné době nejvíce používají, včetně
vzorcÍl ve tvaru vhodném pro výpočet.
Váz. asi 51 Kčs
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4 K. Drábek - Fr. Harant GEOMETRIE I.

o
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O. Setzer: DESKRIPTIVNi

První svazek dvoudílné vysokoškolské učebnice; seznamuje s významem deskrip
tivní geometrie pro technickou praxi, probírá rÍlzné geometrické příbuznosti
a vlastnosti kuželoseček, rÍlzné druhy promítání, uvádí metody k určování řez(i
a prÍlnikÍl a zabývá se teoretickým lešením střech a topografickými plochami.
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Váz. asi 26

N
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Kčs

Kolář - J. Kratochvíl - Fr. Leitner - A. Ženíšek:
VYPOČET PLOŠNYCH A PROSTOROVYCH
KONSTRUKCi METODOU KONEČNYCH PRVKŮ (TKl)

8 VI.

N

'
..c
O

t::

Seznamuje se všemi hledisky metody konečných prvkÍl, která je velmi účinnou
metodou řešení okrajových úloh mechaniky kontinua. Tematicky jr,
obsah knihy sestaven tak, aby čtenář získal nejen praktické, ale i teoretické
poznatky o této metodě, aby jí mohl čtenář použít při řešení konkrétních inž(!
nýrských problémÍl.

E

variační

'O

:-:>

2. vydání.

>~

Váz. asi !'iil

KčS

12 J. Kurzweil: OBYČEJNÉ DIFERENCIAlNI ROVNICE

::J

Ovod do teorie obyčejných diferenciálních rovnic
v reál ném oboru (TKl)

I

«

Kniha tvoří základ širšího souboru prací věnovaných analýze nelineárních sy
stémÍl. Uvádí do teorie obyčejných diferenciálních rovnic. SjednocUje v sobě
bohatý názorný materiál, hluboké teoretické poznatky vyložené moderním ZPll
sobem a ·ukázky aplikovatelnosti teorie.
Váz. asi 48 Kčs
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59 CISlA PRO KAZDÉHO 1978

. -.oJ

Knížka se zabývá hodnocením výsledkÍl dosažených v jednotlivých odvětvícll
národníllo hospodářství.
Váz. asi 20 Kčs
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Výhod V členství v KČTL

Z

přednostně zajišťuje

•
•

.Klub

•
•
•

Členové dostávají zdarma Členský zpravodaj .KČTL
Každým rokem do'stávají zdarma úplný ediční plán KČTL

Při odběru

vlastního

I

U
UJ

odborné knihy
knih nejméně za 120 Kčs poskytuje 15% knižní prémii podle

výběru

Členství je bezplatné

Uzávěrka do KČTL pro rok 1978 je 31. března!

I
Členem KČTL může být

)::J

každý za]emce, který si objedná jakýkoli počet knížek, ale nejméně za 50
nezáleží na tom, zda jde o knihy připravované nebo ó starší produkci.
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Z

Zde

.odstřihněte

Kčs;

-

a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové odd.,
113 02 Praha 1, Spálená 51
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pREDNOSTNf OBJEDNAVKA
Přihlašuji se za člena KČTL -

Mám -

ano - ne")
Jsem nemám") zájem o úplný ediční plán KCTL

nejsem *) členem KČTL
'] Nehodící se

Jméno a přesná adresa, PSČ [čitelně]

-.oJ
~

...

Objednávám(e) závazně ............ výtiskÍl těchto evidenčních čísel KČ TL

Datum

Podpis

škl'tněte:!

