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528.331.1.01
PECÁR, J.
Porovnanle nlekofktch typov optlmálllych plánov po-
l41hovej slete
GebdetlCk:V a kartbgraflck:V obzor, 31, 1985, Č. 12, str.
303-308, 1 obr., 4 tab., lit. 15
Porovnanle v:Vsledkov v:Vpočtov optlmálnych plánov 2.
rádú, splňajúclch funkclonálne. kriterlá (A, D) a. plá-
nov s vopred danou kovarlančnou maticou odhadova-
n:Vch parametrov.

528.74:528.93.088.2
MlKLOSIK, F.
Hromaděnf chyb při doplňovAnf změn polohopisu map
uulverzálnf fotogrammetrlckou metodou
Geodetlck:V a kartograflck:V obzor, 31, 1985, Č. 12, str.
308-312, 7 obr., 3 tab.

Některé zvláštnosti hromadění chyb při doplňovánf
změn do map střednich měřltek, kdy nejsou určovány
nové vllcovaci body a model Je absolutně orientován
na nezměněn:V obsah mapy. Při dodrženi stanoven:Vch
pravldelnemusi dojlt ke zhoršeni přesnosti mapy.

528(091) :061.22 FIG
SEMOTANOVÁ, E.
Problémové a metodické aspekty dějin geodézle v CSSR
Geodetlck:V a kartografický obzor, 31, 1985, Č. 12, str.
312-315, lit. 12
Nepřetržité přlb:Vváni vědních poznatkii vede mezlná-
rodni vědecké Instituce ke studiu dějin svého oboru.
V rámci ustavené studljni skupiny 1A - historie geo-
dézle při FIG docházi lim k prvému syntetickému zpra-
cováni dějin geodézle v ČSSR založeném na zásadách
marxistické hlstoriografie, obsažených v tomto článku.

528.331.1.01
nEl.\AP, 51.

CpaBHeHHe HeKoTopblX THnOB onTHManbHblX nnaHOB

reO~e3HqeCKOH ceTH

reO,lle3HlIeCKHH H KapTorpaepHlIecKHH 0630P, 31,
1985, N° 12, CTp. 303-308, 1 pHC., 4 Ta6., nHT. 15
CpaBHeHHe pe3ynTbTaToB BblllHcneHH'H onTHManb-

HblX nllaHOB 2. nOpll,llKa, BblnOIlHlIlOlljHX epYHKlIHO-

HallbHble KpHTepHH (A, D) H nllaHOB C 3apaHee

,lIaHHOH KOBapHaHTHO~ MaTpHlIOH OlleHHBaeM~X n.

paMeTpoB.

528.74:528.93.088.2
MJ.1KnOill HK, $.
HaKonneHHe OWH6oK npH ~ononHeHHH H3MeHeHHM

cHTyaqMH KapT C HcnOllb30BaHHeM YHHBepcanbHoro

et>oTorpaMMeTpHqeCKOrO MeTOtla

reO,lle3HqeCKHH H KapTorpaepHlIecKHH 0630p, 31,
1985, N° 12, CTp. 308-312, 7 pHC., 3 Ta6.

HeKOT()p~e oco6eHHocTM HaKonlleHHlI oWM6oK npH

,lIOnOllHeHHMH3MeHeHHH B KapTax cpe~Hero MaCWTa-

6a, B cllYlIae, KOr,lla He onpe,llenlllOTClI HOBble onop-

Hble ,TOllKH H MO,llellb a6conlOTHO opHeHTMpyeTclI no

HeH3MeHeHHoMY CO,lleplKaHHIO KapTbl. npH c06nlO,lIe-
HHH Onpe,llelleHHblx npaBMIl He ,lIOlllKHO npoH30HTH

CHHlKeHHe TOllHOCTH KapTbl.

528(091) :061.22FIG
CEMOTAHOBA, E.
npo6neMHble M MeTO~HqeCKHe TOqKM 3peHHlI MCTO-

pHH reo~e3HM B lICCP

reO,lle3HlIeCKHH H KapTorpaepMlIecKMH 0630p, 31,
1985, N° 12, CTp. 312-315, IlHT. 12
Henpep~BHoe YBellHqHBaHHe HaYlIH~x 3H8HHH Be-

,lIeT MelK,lIYHapO,llHble yqpelK,lIeHHlI K H3YlIeHMIO MCTO-

pHH CBoeH OTpaCIlH. B paMKax HaYlIHOH rpynnbl 1 A
- HCTOpMlI reO,lle3HH npH FIG npOHCXO,llHT nepBall

CHHTeTHqeCKall o6pa60TKa HCTOpHH reO,lle3HH

B 4CCP no npHHlIHnaM MapKcHCTCKOH HCTopHorpa-

epHH, npHBe,lleHHblM B 3TOH CTaTbe.

528.331.1.01
PECÁR, J.
Vergle!chung von einigen Typen der optimalen Plane
eines Lagenetzes
Geodetlck:V a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 12,
Selte 303-308, 1 Abb., 4 Tab., Lit. 15
Verglelchung der. Rechnungsergebnisse der optimalen
Plline van zweiten Ordnung, dle dle Funktionskriterlen
(A, DJ erfiillen und der Plane mit einer voraus ge-
gebener Kovarlatlonsmatrlx der geschatzten Parame·
tel'.

528.74:528.93.088.2
MlKLošIK, F.
Kummulation der Fehler bet Erganzung der Anderun-
gen der Kartensituation mittels der universalen pho·
togrammetrischen Methode
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 12,
Seite 308-312, 7 Abb., 3 Tab.

Einlge Besonderheiten der Fehleransammlung bel
Erganzung der Anderungen der mittelmasstabllchen
Karten lm Falle, dass kelne neue Passpunkte bestimmt
werden und das Modell wlrd mittels des ungeanderten
Inhaltes absolut orlentiert. Belm Einhalten der gege-
benen Regeln muss nlcht Genaulgkeitsverlust bel der
Karte elntreten.



528[091J:001.22 FIG
SEMOTANOVÁ, E.
Problemstellende nnd methodlsche Geslchtspuukte der
Geschlchte .der Geodiisle ln der CSSR
Geodetlck~a kartograflck~ obzor, 31, 1985, Nr. 12,
Selte 312-315, Lit. 12
Bestiindlger Anwuchs von wlssenschaftllchen Kennt-
nlssen flihrt wlssenschaftllche lnstltutlonen zum Stu-
dIum der Geschlchte lhres Faches. lm Rahmen der
elngesetzten Studlengruppe 1 A - Geschlchte der Geo-
dasle der FIG wlrd also zum erstenmal dle Geschlchte
der Geodasle ln der CSSR ln zusammenfassender Form
verarbeltet auf Grunds1!tzen der marxlstlschen HIsto-
rlographle, dle ln dlesem Artlkel angegl!bim werden.

528.331.1.01
PEGÁR, J.
Comparing Several Types of Optimal Plans of Horl·
zontal Control
Geodetlc~ a kartogrraflck~ obzor, 31, 1985, No. 12,
PP. 303-308, 1 flg., 4 tab., 15 ref.
Comparlng the results of computatlons of optlmal
plans of the 2nd order, fulfllllng functlonal [A, DJ
crlterla and the plans wlth a prlorl glven covarlance
matrlx oI estlmated parameters.

528.74:528.93.088.2
MIKLOŠIK, F.
Propagatlon of Errors wlth Complementlng the Chan-
.ges ln the Map Planlmetry by the Unnlversal Photo-
grammetrlc Method
Geodetlck~ a kartograflck~ obzor, 31, 1985, No. 12,
pp. 308-312, 7 flg., 3 tab.
Some pecullarltles of the errors propagatlon wlth
complementlng the changes to the medlum-scale maps
when new ground control polnts are not determlned
and the model ls absolutely orlented accordlng to the
unchanged map contents. Wlth keeplng set down ru-
les the deterloratlon of the map accuracy w1ll not
oeeur.

528(091):061.22 FIG
SEMOTANOVÁ, E.
Problem and Methodlcal Aspects of the History of Geo-
desy ln CSSR
Geodetlck~ a kartograflck~ obzor, 31, 1985, No. 12,
pp. 312-315, 12 ref.
Continuous growth of the sclentific lnformatlon leads
international sclentlflc instltutions to the studylng the
history of thelr own branch. Wihin the framework of
the estabIished study group No. 1A - the hlstory of
geodesy - attached to FIG, 1t comes about the flrst
synthetic elaboratlon of the hlstory of geodesy ln
CSSR, based on prlnclples of the Marxlst historlo-
graphy lncluded in thls artlcle.

528.331.1.01
PECÁR, J.
Comparalson de plusleurs types de plans optlmum du
réseau de, posltlon .
Geodetlck~ a kartograflck~ obzor, 31, 1985, No 12,
pages 303-308, 1 lllustratlon, 4 planches, 15 blbllo-
graphles
Comparalson des résultats de cal cul de plans optl-
mum de second ordre, répondant aux critěres fonc-
tlonnels (A, DJ et de plans II.matrIce préllmlnalre co-
varlante des paramětres évalués.

528.74:528.93.088.2
MIKLošIK, F.
Accumulatlon ďerreurs pendant la complétation des
changements planlmétrlques des cartes par méthode
photogrammétrlque universelle
Geodetlck~ a kartograflck~ obzor, 31, 1985, No. 12,
pages 308-312, 7 lllustratlons, 3 planches
Certalnes partlcularltés émanant de l'accumulatlon
ďerJ;'eurs pendant la complétatlon des mod1flcatlons de
cartes a échelles moyennes, lorsque les nouveaux
polnts de contrOle sond lndétermlnés et le modele
orlenté absolument vers le contenu lnchangé de la
carte. En observant les rěgles flxées la préclslon de la
carte ne dolt pas etre aggravée.

528(091J:061.22 FIG
SEMOTANOVÁ, E.
Aspects problématiques et méthodiques de l'histoire
de la géodésie en Tchécoslovaquie
Geodetlck~ a kartograflck~ obzor, 31, 1985, No 12,
pages 312-315, 12 blbllographles
L'accrolssement lnlnterrompu ďlnformatlons sclenti-
flques měne les lnstltutlons lnternatlonales sclentlfl-
ques II. l'étude ďe l'hlstolre de leur branche relatlve.
Dans le cadre du groupe ďétudes 1 A - hlstolre de
la géodésle, constltué par la FIG, vlent ďetre réallsée
la premlěre élaboratlon synthétlque de l'histolre de la
géodésle an Tchécoslovaqule, fondée sur prlnclpes
ďhlstorlographie marxlste, contenus dans cet artlcle.
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Porovnanie niekorkých typov
optimálnych plánov polohovej siete1)

Ing. Ján Pecár, CSc.,
Výskumný ústav geodéz:ie a kartografie, Bratislava

Oblasť Dobrej Vody v Malých Karpatoch je známa
častými zemetraseniami, preto sa.už dávnejšie dostala
do pozornosti seizmológov a geofyzikov. V súčasnosti
sa rozbiehajú práce na prípravách komplexného geo-
fyzikálneho výskumu tejto lokality, súčasťou ktorého
ma.jú byť aj geodetické merania. Opakované merania
€Úžok, uhlov, prevýšení a tiaže poskytnú kvantita-
tívne údaje o zmenách polohy, resp. Výšky bodov
sietí, založených špeciálne na tento účel. Návrhy po-
lohovej, výškovej a gravimetrickej siete boli vypraco-
vané na Výskumnom ústa ve geodézie a kartografie
v Bratislave v rámci riešenia výskumnej úlohy "Me-
tódy sledovania priestorovej polohy geodetických bo-
ddv" a sú publikované vo výskumnej správe [1].
Ciefom tohto príspevku, v ktorom sa obmedzíme na
obůznámenie s návrhom polohovej siete, je porovnať
výsledky výpočtu roznych typov optimálnych plánov
a poukázať na niektoré ťažkosti, ktoré možu vzniknúť
pripoužívaní určitých optima.lizačných postupov.

Konfigurácia siete je znázornená na obr. 1. Jej kostru
tvorí 10-bodová sieť, v ktorej strany sú navrhnuté tak,
aby pretínali známe a predpokladané zlomové Hnie,
na ktorých sa pravdepodobne najvýraznejšie prejavia
očakávané pohyby. Táto sieť je navrhnutá ako dÍžko-
vá, pričom sa predpokladá použitie Geodimetra 8.
Niektoré z bodov sú spojené krátkymi polygónovými
ťahmi, ktoré by sa mali merať Mekometrom ME 3000
a sekundovým teodolitom. Tíeto ..polygónové ťahy
možu byť merané samostatnealebo v rámci merania
celej siete a majú slúžiť na presnejšiu lokalizáciu 5
pohybov a identifikáciu aktívnychzlomov. Na vše-
tkých bodoch siete sa predpokladá vybudovanie ob-
servačných pilierov so zariadením na závislú centráciu.

Od vydania zborníka [2], ktorý odráža stav proble-
matiky optimálizácie geodetických sietí do roku 1978,
uplynulo už niekofko rokov, ktoré boli poznačené
búrlivým rozvojom noVých optimalizačných metód,
nových typov optimality i hfadaním vhodných kri-
tériových matíc, ku ktorým by sa mala približovať
kovariančná, resp. váhová matica odhadovaných
parametrov siete. Aktuálny stav zachytávajú zbor-
níky prác zo sympózií v Mníchove (1981), Aalborgu
(1982), Hamburgu (1983) a najnovšie pripravovaný

1) Prepracovaný a roziíírený text referátu predneseného
na IV. medzinárodnom sympóziu o meraní defor-
mácií geodetickými metódami v Katoviciach.

zborník zo 7. medzinárodného sympózia o geodetických
výpočtoch v Krakove (1985), ktorý však pravdepodob-
ne vyjde až v budúcim roku, ako aj ďalšie práce, napr.
[3, 4, 5].

Každá reálna geodetická sieť je však svojou kon-
figuráciou, súhrnom svojich vlastností a fyzikálnych
podmienok jedinečná a neopakovatefná a vyžaduje do
istej miery osobitný prístup.

Na účely porovnania boli použité dnes už "klasické"
iteračné metódy výpočtov D-optimálnych a A-opti.
nálnych plánov, založené na teórii optimálneho expe.
rimentu publikovanej v [6], s ktorými sa naši čitatelia
mali možnosť oboznámiť napr. v [7, 8]. Kovariančná
matic a odhadovaných parametrov :té nie je vopred

známa. Vieme však, že kritérium D-optimality mini-
malizuje jej determinant a kritérium A-optimality
jej stopu.

2 číslo bodu
• číslo uzla

držky rnerané Geodirnetrorn 8
držky rnerané Mekornetrorn ~m 3000

=:-::} zlomové línie

~
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Oproti týmto funkcionálnym kritériám je postave-
né tzv. globálne kritérium l:-optimality, ktoré pred-
pisuje nájsť k danej matici l: vyhovujúci plán v~.
Kritérium l:-optimality je v [9] definované takto:
Návrh v~ E fJJ sa nazýva l:-optimálny, ak

11l:ě(v*,N) -l:11 = min{lll:é(v*, N) -l:11 : v E fJJ} ,

(I)

kde II. IIoznačuje normu, fJJ je trieda všetkých návrhov
N.

takých, že 'Vi ~ O, i = I, ... , No_a ~ 'Vi = I.No je
i=l

počet uzlov /-li (meraných veličín v sieti), N je daný
počet všetkých meraní, l: je požadovaná kovariačná
matica a l:é(v*, N) je kovariančná matica odhado.

vaných parametrov dosiahnutá pri pláne v~ s N me·
raniami. Komponenty vektora vi: udávajú rela.
tívny počet meraní uzlov /-l1> ••• , /-lN.'

V- I
Ak zavedieme vektory gi = Ai fi, kde Ai = -2 sú

Cfi

váhy uzlov /-li a ft = ~~ sú parciálne derivácie

uzlov /-li podfa parametrov siete 8, potom informačná
matica M plánu v~ pri danom N bude

,
kde G' = (gl' g2' ... , gN.), vi: = ('Vi:(I), ... , 'Vi:(No)}
a

'V~(I),
O,

O,
'V~(2),

Ďalej platí, že

M(vi:, N) = G'N diag(v~)G = l:~\vi, N),

čo je ekvivalentné vzťahu

(G' O G')v~N = col(l:~l(V~, N)), (5)

v ktorom symbol O označuje Khatriho-Raov súčin
a operácia col (C) zostavuje stípce matice C pod seba
do jedného hypervektora. (Khatriho-Raov súčin je
definovaný takto:

G' OG' = (g10g1' g20g2' ... , b.0gN.), kde

o je symbol tenzorového násobenia, t. j. takého, pri
ktorom sa každým prvkom prvého vektora vynásobí
celý druhý vektor).
Výraz (5) má tvar systému lineárnych rovníc

Ax = y. Ak tento systém má v triede fJJ riešenie, po-
tom tým riešením je vektor v~N, ktorého prvky vy-
jadrujú absolútne početnosti merania jednotli-
vých uzlov. Ak systém Ax= y nemá v fJJ riešenie, hra-
dáme vektor xo, ktorý minimalizuje výraz

IIAx - yl12= (Ax - y)' (Ax - y) =

= x'A'Ax-2y'Ax + y'y.

Pretože člen y'y nemá vplyv na riešenie, hfadáme
minimum xo = v~NoPt funkcie

K(x) = x'A'Ax-2y'Ax (7)

pri splnení podmienok

Bxo ~ b, (8)
kde

B = (-:,NO), b = (~N.), Nopt ~ N,

z čoho vyplýva, že xo, ~ O pre i = I, o •• , No
N.

a ~ Xo; ~ N.
i=l

Takto formulovanú úlohu sme nešili Shettyho-Lemke.
ho metódou kvadratického programovania, opísanú
napr. v [10].
Rovnicu (5) možno modifikovať na tvar

-1
II(G' O G')v~N - col(l:é (vi:, N)II = min. (9)

Ak uvážime platnosť vzťahov

IICx - yll. = min ~ x = Cltl)Y (lOa)

vi:N =
= [(G' O G')' (G' O G')]- (G' O G')' col (l:t;1).

(II)

Vo vzťahu (II) sa však neobjavujú obmedzenia (8),
čo může mať za následok, že vektor xo = vi:N bude
obsahovať aj záporné komponenty. Uzly, ktorým
tieto hodnoty prislúchajú, sa vynechajú a vypočíta sa
nový plán. Poznamenávame, že v prípade regularity,
napr. pri výpočte optimálneho plánu pevnej siete (vo
zvolenom súradnicovom systéme), nie je nutné použiť
vo vzťahu (II) g-inverziu. Táto metóda tzv. kano-
nického designu v inej modifikácii je podrobne opí.
saná v [II, 12], kde autori zároveň poukazujú aj na
ťažkosti, ktoré vzniknú pri nedostatku nezávislých
uzlov vo vofnej sieti.
Vynechanie malého počtu uzlov so zápornými vá-

hami (početnosťami) sa neprejaví podstatnejšími zme-
nami v rozdelení váh na ostatné uzly. Plán je prakticky
zhodný, resp. ekvivalentný s plánom získaným metó-
dou kvadratického programovania, ktorá "pridelí"
týmto uzlom nulové početnosti. (Porovnaj napr. plány
č. 6 a 8 v tab. 3.)
Opísaný postup sme sa pokúsili aplikovať vo vofnej

sieti s použitím Mooreho-Penroseovej pseudoinverzie
a diagonálnej i nediagonálnej kovariančnej matice
parametrov.

Celkove bolo vypočítaných 17 optimálnych plánov,
z toho 10 pre redukovanú sieť bez polygónových ťahov.
Vačšina vypočítaných plánov (celkom 14) sa vzťahuje
na pevnú sieť v miestnom súradnicovom systéme,
ktorého začiatok je zvolený v bode I a kladný smer
osi X prechádza bodom 6 alebo 7. (Zmenou smeru
osi X sa skúmal vplyv pootočenía súradnicového
systému na optimálny plán). Ako už bolo uvedené

1985/304
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Xl Yl x2 Y2 %3 ;7'3 %4 Y4: ~ Y5 x6 Y6 ~ Y7 Xs Y8 ~ Y9 %10 YI0
xl 1. O. 0,37 o. 0,53 O. 0,38 o. 0,26 O. 0,19 O. 0,38 O. 0,42 O. 0,21 O. 0,19 O.
Yl 1. O. 0,37 O. 0,53 O. 0,38 O. 0,26 O. 0,19 O. 0,38 O. 0,42 O. 0,2 O. 0,19
x2 1. O. O,3e O. 0,16 O. 0,10 O. 0,09 O. 0,36 O. 0,22 O. 0,12 O. 0,14 O.
Y2 1. O. 0,30 O. 0,16 O. 0,10 O. 0,09 O. 0,36 O. 0,22 O. 0,1 O. 0,14x3 1. O. 0,51 O. 0,23 O. 0,12 O. 0,19 O. 0,20 O. o,n O. 0,10 O.
Y3 1. O. 0,51 O. 0,23 O. 0,12 O. 0,19 O. 0,20 O. 0,1 O. ° 10x4 1. O. 0,43 O. 0,16 O. 0,14 O. 0,20 O. 0,12 O. 0,09 O.
Y4 1. O. 0,43 O. 0,16 O. 0,14 O. 0,20 O. 0,1 O. 0,09
x5 1. O. 0,32 O. 0,13 O. 0,23 O. 0,17 O. O,U o.
Y5 1. O. 0,32 O. 0,13 O. 0,23 O. 0,1 O. O,U
x6 1. O. 0,18 O. 0,36 O. 0,43 O. 0,23 O.
Y6 1. O. 0,18 O. 0,36 O. 0,4 O. 0,23
x7 sym. 1. O. 0,53 O. 0,33 O. 0,43 O.
Y7 1. O. 0,53 O. 0,3 O. 0,43x8 1. O. 0,55 O. b,44 O.
,Y8 1. O. 0,55 O. 0,44x9 1. O. 0,60 O.
:>,19 1. O. 0,60
x10 1. O.
YlO 1.

v časti 3, porovnávali sa výsledky výpočtov D-opti-
málnych, A-optimálnych a 1:-optimálnych plánov,
pričom 1:-optimálne plány (s danou - diagonálnou
i nediagonálnou - kovariančnou meticou odhado-
vaných parametrov) boli vypočítané Shettyho-Lem-
keho metódou kvadratického programovania v úprave
podIa [10] a metódou kanonického designu.
Prvú skupinu tvoria plány redukovanej 10-bodovej

dížkovej siete. Z nich prvé štyri sú D- a A-optimálne
plány. Plány č. 5-8 boli vypočítané pre pevnú sieť
a požadovanú diagonálnu kovariančnú maticu para-
metrov 1: = O'~ " kde 0'0 = 3 mm. Pritom plány č. 5
a 6 boli vypočítané metódou kvadratického progra-
movania a plány č. 7 a 8 metódou kanonického
designu. Plán č. 9 bol vypočítaný pre voInú sieť a dia-
gonálnu kovariančnú maticu parametrov s rovnakými
prvkami na diagonále ako v predchádzajúcich prí-
padoch. V 10. pláne sme použili kritériovú maticu Q
s Taylorovou-Karmanovou štruktúrou, ktorej prvky
boli vypočítané s pomocou tabuIky Besselových funkcií
publikovanej v [13] pre charakteristickú dížku
d = 2500 m. Zostavenie prvkov tejto matice je uVe-
dené v tabuIke 1. Požadovaná kovariančná matica
parametrov je definovaná ako 1: = 0'5Q, pričom
0'0 = 3 mm.

V druhej skupine boli vypočítané plány, týkajúce
sa všetkých bodov siete, t. j. včítane vložených poly-
gónových ťahov. Prvé štyri sú opať D- a A-optimálne
plány. Plán č. 15 je 1:-optimálny plán vypočítaný me-
tódou kvadratického programovania, s požadovanou
kovariančnou maticou typu 1: = O'~', pričom boli vy-
konané tri výpočty, a to pre maticu
1:1 = 0'5', kde 0'0 = 3 mm; 1:2 = 0'5', kde 0'0 = 1mm

[1:
Ql, O 1 ,I) 2 .a 1:3 = O, 1:(~) , kde 1:3 = (fO)' a (fOl = 2 mm,

1:f) = (f52' a (f02 = 1 mm. Uvedený plán č. 15 vy-
chádza z matice 1:3,

Plány č. 16a 17vychádzajú z rovnakých podmienok,
sú však vypočítané metódou kanonického designu,
a to plán č. 16 pre pevnú a č. 17 pre voInú sieť.

5. Výsledky a ich zhodnotenie

Výsledky výpočtov sú zhrnuté do tabuliek 2 a 3.
ZatiaI čo tabuIka 2 prináša celkové zhodnotenie jed-
notlivých plánov z rozličných hIadísk, v tabuIke 3 je
uvedené rozdelenie meraní na jednotlivé uzly podIa
vypočítaných plánov, prepočítané na celkový počet
120 meraní.
Ako vidno z porovnania plánov č. 1 a 2, ako aj 11

a 12 v tabuIke 3, len D-optimálny plán je invariantný
na pootočenie súradnicového systému.
Z ekvivalentnosti plánov č. 5 a 7, a tiež 6 a 8 ďalej

vyplýva, že systém (5) má v triede [JjJ riešenie, t. j.
minimum funkcie (7) je práve v bode Xo = vÍ;N, ktorý
je riešením rovnice (11). V pláne č. 8 sa však v d6sledku
absencie obmedzení (8) objavila záporná hodnota pri
uzle č. 10.
V prípade optimálnych plánov voInej siete (plány

č. 9 a 10) chýba v tabuIke 2 porovnanie dosiahnuteI-
ných stredných elíps chýb. Tento nedostat ok vyplýva
z toho, že procedúra na výpočet konfidenčných elíps,
ktorá je v programJch zabudovaná, umožňuje vý-
počet relativizovaných elíps vztiahnutých k referenčné-
mu systému len v regulárnych situáciách. Vypočítané
optimálne plány sú však v oboch prípadoch aplikova-
teIné. (Metóda výpočtu relativizovaných elíps je opí-
saná v kapitole 6.)
V druhej časti tabuliek 2 a 3 sú porovnávané opti-

málne plány siete doplnenej o polygónové ťahy. Za-
tiaI čo výpočet D- a A-optimálnych plánov (plány
č. 11-14) prebehol bez ťažkosti, regulárny :E-opti-
málny plán siete s dížkami meranými prístrojmi r6znej
presnosti (plán č. 15) nebol o možné vypočítať Shet-
tyho-Lemkeho metódou kvadratického programova-
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~2E! max p Amax p Bmax PP 1 á n No U B/A B/A (mm] [mm]N
DR6 25 22 --- 1--.-- --- --- --I 120 2,24 7,60 1 3 9 0'10 7 6 2

I---- 1---- ---- ----
Ii2 DR7 25 22 120 2 15 3 45 1 5 O 10 10 ,3

AR6 25 23 1---- 1---- - --- ----3 120 2,20 8.50 1 4.0 8 5 6 5
AR7 25 22 f--- 1---- --- - --~- 5·104 120 1.96 3.56 1 4.9 '10 8 O

.2.4. 2.5__ 2,10 I-{i,.J:i 1 _S...•Q_ 8 __2...4..__
25 SR6Di 25 25 120 4 4 8 4

5R7Di 25 }~- _ -.9Q_ 2,44 _ -L 15__ 1 _4..I~ _ 3;9 J:0L 66 25 120 4 2 11 1

25 .12_I-l..§~_2,19 I-L2.5_ 1
_:Li....

8 _7...,-.0_ 27 KPR6 2<; 120 4,4 8,3
I-~!..160 2,47 1-~~7_ 1 _3_!..7__ 3;9 9,8 68 KPR7 25 ----

24 120 4 3 11.3
25 117

9 KVRDi 25 -- ----
25 120

10 KVRNd 25 .1~ !...9~_
25 120

11 D6 48 43 1---- 1,81 1----- 13 --- 8 ---- 10120 < J)() h.'l 10.0

48 43 --- 2,33 1---- 1 ---- 11 --- - 1112 D7 120 5.75 6,9 14,5

13 A6 48 43 1-- - - 1,55 1--- - 2 ---- 7;8 e---- 2120 2,14 5,6 7,7

14 A7 48 43 -- - 1,91 1----- 1 --- 14 --- - 11120 4,56 6,2 9,5

15 56Di 48 XL _1~0_

16 KP6Di 48 -- 1-42,1_ 2,38 _1.._02_ 13 l.,,2 _ 12 l:~!!.. 12
39 120 7,9 27,9

17 48 278KVDi --
38 120

Vysvetlivky: D/A/5
KP/KV
R
6/7
Di/Nd
N /U
N~NoPt
B/A
Amax/Bmax
max B/A
P

D-/A-/~ -optimálny plán
kanonický design pevnej/voInej siete
redukovaná sieť /10 bodov/
os X prechádza bodom 6/7
diagonálna/nediagonálna kovariančná matic~
počet meraných uzlov pred/po optima1izácii
daný /maximálny/ optimálny počet meraní
priemerný podiel polosí strednej elipsy chyby
maximálne polosi elíps
maximálny podiel polosí e1íps
číslo bodu,

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

1 5 5 6 6 7 6 7 6 3 4 1 1 1 1 -- - -3
2 7 7 5 4 7 8 7 8 4 6 3 3 4 3 -- 5 1
3 6 6 6 5 8 8 8 8 3 4 3 3 4 3 - 6 1
4 5 5 6 5 10 1 10 11 6 5 1 1 1 1 - - -4
5 4 4 10 11 5 9 5 10 5 5 2 2 9 9 - 2 -4
6 6 6 6 10 8 3 8 14 4 4 3 3 4 8 - 6 1
7 2 2 9 13 11 2 11 2 5 3 1 1 7 11 -- 9 -2
8 6 6 5 5 3 4 3 4 6 6 3 3 4 4 - 2 5
9 - -- - - 1 2 1 2 7 3 - - -- - -- 1 6

10 - -- - - 2 - 2 -2 7 3 - - - - - - 1
11 7 7 6 6 3 10 3 10 5 5 3 3 5 5 - 1 2
12 7 7 5 4 3 2 3 2 4 6 3 3 3 3 - 2 4
13 6 6 4 3 3 3 3 3 4 6 3 3 3 2 - 1 2
14 2 2 4 3 5 5 5 5 8 6 1 1 2 2 - 4 11
15 6 6 5 4 5 4 5 4 6 6 3 3 5 3 - -- 2
16 4 4 3 2 4 4 4 4 7 6 2 2 2 2 - 1 -
17 1 1 3 6 5 1 5 1 5 2 1 1 2 5 - 4 5
18 6 6 7 4 3 2 3 2 3 3 3 3 5 4 - 1 1
19 7 7 5 4 8 3 8 3 4 5 1 1 1 1 - -- -2
20 - 4 - 10 4 10 4 5 1 - - - -- - 10 5
21 b 6 3 4 2 2 2 2 3 6 3 3 2 3 - 1 3
22

~
6 4 8 2 9 2 9 4 6 3 3 3 7 - 2 623 7 5 4 3 4 3 4 5 8 1 1 1 1 - - -124 7 7 6 5 1 2 1 2 3 4 3 3 6 5 - - 325 7 7 3 4 1 2 1 2 4 7 3 3 4 3 - - 126 -- - -- - -- 11 227 - - - - - 1 428 3 3 2 2 7 1 129 3 3 1 1 3 1 1

30 4 4 1 1 2 1 131 3 3 1 1 2 1 132 4 4 1 1 2 1 133 4 4 2 1 3 1 134 4 4 2 1 6 1 135 3 3 2 1 4 1 136 4 4 1 1 1 1 -37 4 4 1 1 1 1 '-38 3 3 2 1 1 1 139 3 3 1 1 1 1 140 3 3 4 3 - 6 741 3 3 3 3 - 2 542 3 3 2 2 - 4 843 2 2 1 1 - - -44 3 3 3 3 - 5 845 2 2 4 3 - 15 2046 4 4 3 2 - 2 347 4 4 3 2 87 1 :>48 4 4 2 2 - 3 6
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nia. Splnenie podmienok (8) bolo zabezpečené výberom
presnejšie meraných dižok, vypočítaný plán je však
singulárny.
Vznik anomálnej váhy v uzle Č. 47 nie je dostatočne

objasnený. Možným vysvetlením je skutočnosť, že ide
o uhol zovretý najkratšími stranami, a teda sposobu-
júci najmenšiu priečnu chybu. Z toho vyplýva, že
metóda výpočtu ~-optimálneho plánu s využitím
kvadratického programovania je vermi citlivá na
vorbu apriórnej presnosti a v uvedenej forme - bez
zavedenia ďalších podmienok - nie je vhodná na
výpočet optimálneho plánu siete, v ktorej sa pred.
pokladá použitie prístrojov roznej presnosti.
Kanonický design Č. 16 je po vynechaní uzlov so

zápornými váhami a po opakovanom výpočte regulár-
ny. Jeho aplikácia by si však vyžadovala Novt =
= 491 meraní. Po úmernom znížení počtu meraní na
celkových 120 (pri zachovaní pomeru váh) bol však
pOJet meraní niektorých uzlov menší než 0,5. Kvoli
zachovaniu regularity a aplikovaternosti plánu sme
aj týmto uzlom priradili početnosť merania 1, čím sa
čiastočne narušil pomel' medzi jednotlivými uzlami.
Parametre chybových elips sú však vypočítané z po-
vodného, neupraveného plánu. Relatívne vysoká po-
četnosť merania uzla Č. 45 (uhol na bode 14) zrejme
kompenzuje vysokú početnosť merania uzla Č. 26
v snahe zabezpečiť kruhovitosť elipsy danej požado-
vanou kovariančnou maticou. Pri pláne Č. 17 taburky 2
a 3 uvádzajú len výsledok prvého výpočtu optimálneho
plánu metódou kanonického designu na ilustráciu
možnosti výskytu záporných početností merania, resp.
záporných váho Z rovnakého dovodu ako v prípade
plánov č. 9 a 10 chýba aj tu výpočet relativizovaných
chybových elips.
Porovnanie jednotlivých typov optimálnych plá-

nov z hradiska spotreby času na ich výpočet a z hra-
diska nárokov na operačnú pamať počítača taburka 2
neuvádza z toho dovodu, že takéto porovnanie nie je
objektívne dosť dobre možné. Nie všetky plány totiž
boli vypočítané na tom istom výpočtovom systéme.
Okrem toho použité výpočtové programy majú z hra-
diska svojho spracovania roznu kvalitu; na ich tvorbe
sa zúčastňovali rozni programátori. Predsa však sa
pokúsime zhrnúť aspoň niektoré poznatky do ta-
burky 4.
Je zrejmé, že iteračné procedúry na výpočet D-

a A-optimálnych plánov sú najpomalšie. lch určitou
výhodou sú menšie nároky na operačnú pamať po-
čítača a skutočnosť, že výsledkom je optimálny plán
s celočíselnými hodnotami početností merania jed-
notlivých uzlov (na rozdiel od ~-optimálneho plánu
vypočítaného Shettyho-Lemkeho metódou kvadra-
tického programovania alebo metódou kanonického
designu, keď prvky vektora Ko=vi:N vo všeobecnosti
nie sú celé čísla). Nevýhodou iteračných procedúr je
tiež potreba zostavenia vhodného regulárneho štarto-
vacieho plánu, i keď u použitých metód je zaručená
konvergencia k optimálnemu plánu z rubovorného
regulárneho plánu. Ostatné v tomto článku porovná-
vané metódy zostavenie štartovacieho plánu nevyža-
dujú. rch výhodou je vačšia rýchlosť dosiahnutia vý-
sledku, nevýhodou už spomínané vačšie nároky na
operačnú pamať počítača a potreba zaokrúhIovania
prvkov vektora početností, čo može mať tiež za násle·

dok určité narušenie pomeru váh jednotlivých uzlov.
Geodetická modifikácia vypočítaných matematicky
optimálnych plánov je však spravidla nutná pri použití
všetkých typov optimality.
Faktom zostáva aj to, že aj najlepšie zostavená ko·

variančná matica parametrov, o ktorú sa usilujeme,
bude dosiahnuterná len za ideálnych konfiguračných,
stochastických a fyzikálnych podmienok. Hradajú sa
preto také procedúry, ktoré vedú k dosiahnuterným
kovariančným maticiam, aproximujúcim ideálne kri-
tériové matice. Niektoré cesty riešenia tohto problému
sú ukázané v citovanej literatúre, napr. [3, 14].

Označme kovariančnú maticu odhadnutých para·
metrov ~@ • Ak ju doplníme nulovými riadkami
a stipcami na miestach, zodpovedajúcich súradniciam
bodov, ktoré neboli parametrami (začiatok a bod na
osi X), dostaneme tzv. globálnu kovariančnú maticu G.
Vytvoríme maticu D(P) v tvare

(
AGA' I AG )

D(P) = - GA'-;- Ci - , (12)

kd t· A 1 (1, O, 1, O, ... , 1, O) "'
e ma lCa 2.2m = - O 1 O 1 O 1 VypOCl-m "" ... , ,

tava priemer zo všetkých m bodov siete. Kovariančná
matica D(R) v referenčnom systéme bude pozostávať
zo submatíc {D(R)i.ih.2 vypočítaných z matice D(P)
pomocou vzťahu

D(R)i.i = Gi•i+ AGA' - {AGh.i- {GA'};.l' (13)

Chybové elipsy sa potom z matice D(R) vypočítajú
nasledujúcim postupom.
Ak označíme submaticu [D(Rh.d-1 podra vzťahu

[D(Rh.k]-l= [Gk,k + AGA' -{AGh.k-{GA'h.l]-l =
= (all, a12), (14)

a21 a22

potom platia vzorce

allx2 + 2a12xy + a22y2 = 1

Plán Strojový čas Pamáf.
[min] [Kbyte]

1 5:14,76 86
2 5:17,26 86
3 6:33,24 82
4 6:33,08 82
5 1:05,36 148
6 1:05,18 148
7 1:47,44 200
8 1:46,76 200
9 2:56,34 228
10 2:55,22 228
li 21:27,30 154
12 22:1I,28 154
13 26:34,88 144
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kde koeficienty a'n a ar 22 majú tvar

I an + a22 + V (an - a22)2 + 4ai2
an = 2

, an + a22 - V(an - a22)2 + 4ai2
a22= 2

a pre polosi elipsy bude platiť

1 1
A = Va~l ' B = Va~2 . (19)

V tomto označení bude polos A kratšia ako polos B
a uhol pootočenia qJ sa bude vzťahovať na polos A.
Tento postup výpočtu bol uvedený vo výskumnej

správe [15] a používa sa v programoch na výpočet
optimálnych plánov geodetických polohových sietí.

V článku sú porovnávané výsledky výpočtov takých
typov optimálnych plánov konkrétnej siete, na ktoré
boli vo VÚGK vypracované programy. Uvedené sú
aj niektoré problémy a ťažkosti, ktoré bude potrebné
vyriešiť, či preklenúť. Z uvedeného vyplýva (a medzi-
národné stretnutia geodetov to dokazujú), že výskum
v oblasti optimalízácie geodetických sietí ani zďaleka
nie je ukončený a vyžiada si zaiste ešte vefa úsilia,
kým sa podarí navrhovať a budovať skutočne opti-
málne geodetické siete v tom najvlastnejšom zmysle
slova.
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Hromadění chyb při doplňování změn
polohopisu map univerzální
fotogrammetrickou metodou

Doc. Ing. František Miklošik, CSc.,
Vojenská akademie Antonina Zápotockého, Brno

Při obnově map středních měřítek jsou změny poloho-
pisu velmi často doplňovány univerzální fotogram-
metrickou metodou. Není-li změn příliš mnoho, lze
stereoskopický model absolutně orientovat na nezmě-
něné body původního zákresu mapy. Takový postup je
obvyklý např. při obnově topografických map.

Absolutní orientací stereoskopického modelu na ne-
změněný obsah doplňované mapy se sníží náklady na
její obnovu a zkrátí se doba trvání výrobního cyklu.
Zároveň však může dojít v důsledku hromadění chyb
původní a doplňované kresby k snížení přesnosti dopl-
ňovaných prvků, a tedyi celéobnovené mapy. Opakova-
ným doplňováním změn při dalších periodách obnovy
mapy mohou tyto chyby narůstat. Je proto důležité
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znát, k jak velkému snížení přesnosti může dojít, jaké
jsou v daném případě teoretické předpoklady hromadě-
ní chyb a jak při práci postupovat, aby hromadění chyb
při doplňování změn do map bylo co nejpříznivější.
V článku jsou uvedeny k těmto otázkám některé

poznatky.

2. Výchozí podmínky při doplňování změn polohopisu
mapy

Nedosahuje-li rozsah změn polohopisu více než asi
15 až 20 %, lze obnovu (aktualizaci) mapy zajistit
opravou podkladů mapy stávajícího vydání. Základ-
ním zdrojem informací k doplňování změn jsou zpra·
vidla letecké měřické snímky. Dosud nejrozšířenější
metodou doplňování změn ze snímků je univerzální
fotogrammetrická metoda. Jako vlícovací podklad pro
fotogrammetrické vyhodnocení změn lze v tomto
případě výhodně využít kopii mapy stávajícího vydání,
vyhotovenou na rozměrově stálé podložce.
Z důvodů spolehlivější interpretace obsahu snímků

jsou pro doplňování změn do map středních měřítek
používána měřítka snímků s koeficientem hospodár-
nosti 0,6 až 2,2. K vyhodnocování jsou používány
univerzální vyhodnocovací přístroje typu Topokart
nebo Stereometrograf. To umožňuje ve většině pří-
padů vytvořit takový stereoskopický model, který je
z hlediska prostorové podobnosti s krajinou více než
čtyřikrát přesnější než doplňovaná mapa. Může být
proto považován ve vztahu k mapě za zcela bezvadný.
Neplatí to však pro měřítko a absolutní orientaci mo-
delu v dané souřadnicové soustavě při fotogrammetric-
kém vyhodnocování změn.
K absolutní orientaci modelu se obvykle používají

čtyři identické body vybrané na nezměněných prvcích
obsahu doplňované mapy a rozložené přibližně v rozích
stereoskopického modelu. Při vlastním fotogrammet.
rickém vyhodnocování změn do map středních měří-
tek se dosud používají převážně analogové postupy.

3. Základní složky celkové chyby při doplňování změn
polohopisu mapy

Chyby absolutní orientace modelu jsou, vedle nepřes-
ností vlastního vyhodnocení a kartografického zpra-
cování vyhodnocených změn, hlavní složkou chyby
při doplňování změn polohopisu univerzální foto-
grammetrickou metodou.
Přesnost vlastního fotogrammetrického vyhodno-

cení, tj. měření modelu a zobrazení změn do revizního
originálu, lze v běžných provozních podmínkách
udržet v mezích střední chyby 0,2 mm v měřítku mapy.
Rovněž přesnost kartografického zpracování vyhodno-
cených změn lze charakterizovat střední chybou
0,2 mm v měřítku mapy. Kvadratický součet obou
těchto složek dává hodnotu střední chyby 0,3 mm, což
je většinou příznivější než obvyklá přesnost poloho-
pisu map středních měřítek. Proto největší obavy
z hlediska zachování pí'esnosti obnovované mapy vy-
volává možný vliv zbytkových chyb absolutní orien-
tace modelu provedené na nezměněnou kresbu polo-
hopisu mapy.
Odchylky původní (nezměněné) kresby polohopisu

mapy na revizním originálu (vlícovacím podkladu) od
její správné polohy mohou i několikanásobně převy-

šovat střední hodnotu vlastního fotogrammetrického
vyhodnocení. Jejich možný vliv na přesnost absolutní
orientace modelu proto vyžaduje podrobnějšího zkou-
mání.

4. Vliv vlícovacího podkladu na přesnost absolutní
orientace modelu

Vliv chyb vlícovacího podkladu na přesnost absolutní
orientace modelu lze zkoumat např. pomocí simulační
metody. Takový pokus byl učiněn. Stereoskopický
model byl nahrazen teoreticky definovanou mřížkou
s celkovým počtem 3 X 5 = 15 kontrolovaných prů-
sečíků. Označení průsečíků i jejich správné souřadnice
jsou uvedeny na obr. 1. V rozích snímkové dvojice
(v místech průsečíků 1, 3, 13 a 15) jsou pro každý
simulovaný případ absolutní orientace modelu zvoleny
vlícovací body s náhodnou polohovou chybou o celkové
střední hodnotě 0,62 mm v měřítku mapy (tab. 1).
Souřadnicové i polohové chyby použitých vlícovacích
bodů mají přibližně normální rozložení, které je zná-
zorněno na obr. 2, 4 a 6.
Při analogovém vyhodnocování a doplňování změn

polohopisu je stereoskopický model absolutně oriento-
ván tak, aby zbytkové odchylky na vlícovacích bodech
byly co nejmenší. I když není vždy exaktně splněna.
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Obr. 1Rozmístění a velikost polohových chyb vlícovacích
a určovaných bodů
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Tab. 1 Pravé střední chyby vlícovacích a určovaných
bodů v jednotlivých případech simulované
absolutní orientace modelu

Číslo VJ.ícovaci body Ur~ovanl!body Zmeněení €a
simu- EX €.y éS E" c.y Eslace mm ,;
1 0,53 0,35 0,63 0,31 0,15 0,35 0,28 44
2 0,38 0,23 0,45 0,27 0,16 0,30 0,15 33
3 ,0,39 0,30 0,49 0,17 0,19 0,25 0,24 49
4 '0,34 0,45 0,57 0,04 0,27 0,27 0,30 53
5 0,29 0,20 0,35 0,24 0,10 0,26 0,09 26

6 0,62 0,38 0,72 0,44 0,21 0,48 0,24 33
7 0,71 0,48 0,89 0,47 0,28 0,55 0,34 38
8 0,57 0,38 0,68 0,19 0,25 0,32 0,36 53
9 0,59 0,34 0,68 0,26 0,26 0,37 0,31 46
10 0,26 0,73 0,77 0,34 0,22 0,40 0,37 48
11 0,29 0,69 0,75 0,22 0,48 0,53 0,22 29
12 0,61 0,19 0,66 0,36 0,19 0,41 0,25 38
13 0,19 0,55 0,58 0,27 0,15 0,31 0,27 47
14 0,38 0,53 0,65 0,22 0,31 0,38 0,27 42

I 15 0,48 0,42 0,64 0,34 0,18 0,38 0,26 41
16 0,39 0,32 0,50 0,23 0,31 0,39 0,11 22

I 17 0,40 0,40 0,56 0,26 0,35 0,44 0,12 21
18 0,34 0,20 0,40 0,21 0,16 0,27 0,13 32
19 0,29 0,57 0,64 0,31 0,30 0,43 0,21 33
20 0,40 0,31 0,50 0,28 0,14 0,31 0,19 38
21 0,56 0,34 0,65 0,36 0,32 0,48 0,17 26
22 0,47 0,36 0,59 0,42 0,15 0,45 0,14 24
23 0,25 0,54 0,60 0,15 0,45 0,47 0,13 22
24 0,42 0,47 0,63 0,23 0,32 0,40 0,23 37
25 0,26 0,43 0,50 0,05 0,09 0,10 0,40 80
Celko-
vá :1°,44 0,43 0,62 0,28 0,27 0,39 0,23 37
chyba

podmínka optimálnosti, tj. aby součet čtverců zbytko-
vých odchylek byl minimální, výsledek práce zkuše.
ného vyhodnocovatele se tomuto teoretickému poža-
davku velmi blíží. Při digitálním vyhodnocování a do-
plňování změn polohopisu může být tato podmínka
optimálnosti splněna zcela přesně. Proto je s určitou
přibližností oprávněné simulovat absolutní orientaci
modelu pomocí podobnostní transformace s vyrov-
náním.
Podobnostní transformací mřížky z obr. 1 na čtyři

vlícovací body s náhodně simulovanými polohovými
,chybami byly vypočteny souřadnice kontrolních

"Tab. 2 Pravé střední chyby vlícovacích a určovaných
bodů rozmístěných podle obr. 1

Poloha Vlicovaci body Ur~ované body
bodu éX Ey 1:5 €o" ey I;;s

1 0,47 0,47 0,67 0,28 0,29 0,41
2 0,28 0,25 0,37
3 0,34 0,35 0,49 0,29 0,26 0,39
4 0,24 0,26 0,36
5 0,23 0,22 0,32
6 0,24 P,24 0,34
7 0,25 0,24 0,35
8 0,2'3 0,20 0,31
9 0,23 0,24 0,33

10 0,31 0,25 0,40
11 0,28 0,24 0,37
12 0,27 0,27 0,38
13 0,43 0,42 0,60 0,40 0,29 0,48
14 0,35 0,28 0,46
15 0,48 0,48 0,68 0,36 0,31 0,47

Celková 0,43 0,43 .0,62 0,29 0,26 0,39
c~ba

(určovaných) bodů mřížky (body 1, 2, ... , 15). Od·
chylky těchto souřadnic od správných hodnot pro
odpovídající průsečíky mřížky jsou označeny jako pra·
vé souřadnicové chyby určovaných bodů ex, e'/l' Z nich
jsou pak odvozeny pravé polohové chyby e•. Jejich
střední hodnoty pro jednotlivé případy simulace jsou
uvedeny v tab. 1. Souhrnné výsledky pro body různě
rozmístěné v ploše snímkové dvojice jsou uvedeny
v tab. 2; pro názornost jsou zároveň doplněny do
obr. 1.

5. Analýza výsledků simulace absolutní orientace
stereoskopického modelu

Jak vyplývá z tab. 1, střední chyby určovaných bodů
jsou ve všech případech simulované absolutní orien-
tace modelu menší, než střední chyby použitých
vlícovacích bodů. Toto zmenšení střední chyby dosa-
huje v průměru hodnoty 0,23 mm v měřítku mapy,
tj. 37 %.

četnoat
I
I
I

Obr. 2 Rozložení pravých chyb vlícovacích bodů ve směru
osy X

tetRo$l
I

f:x [",mJ
0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3

Obr. 3 Rozložení pravých chyb určovaných bodů ve směru
osy X
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Četnost

!

, Sy Lm.,)
-1,3 -1,1 -0,9 -0,7 -Op -0,3 -0,1 i0,1 0,3 _0,5 0,7 0,9 1,1 1,3

Obr. 4 Rozložení pravých chyb vlícovacích bodů ve směru
osy y
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Obr. 5 Rozložení pravých chyb určovaných bodů ve směru
osy y

Zmenšení střední chyby určovaných bodů není ve
všech místech modelu stejné. Podle tab. 2 a obr. 1
nejpříznivější výsledky jsou ve střední části modelu,
kde zmenšení střední chyby dosahuje v průměru hod·
noty kolem 50 %. Přitom i na okraji modelu, včetně
nejbližšího okolí vlícovacích bodů, zůstává střední
chyba určovaných bodů v průměru menší než střední
chyba vlícovacích bodů.
Rozložení chyb určovaných bodů je rovněž přízni.

vější než rozložení chyb použitých vlícovacích bodů.
Vliv extrémních chyb vlícovacích bodů je výrazně
snížen. Vyplývá to z porovnání obrázků 2-3, 4-5
a 6-7. Podrobnější přehled o rozložení chyb určova·
ných bodů v závislosti na jejich poloze v modelu dává
tab. 3.
Celkově příznivé výsledky simulované absolutní

orientace modelu jsou podmíněny použitím nadbyteč.
ného počtu polohově určených vlícovacích bodů

E.s [mm]

o~ 0,6 0.7 OIJ 0,9 1p 1,1 1,2. 1,3 1,'•.

Tab. 3 Četnost pravých polohových chyb určovaných
bodů rozmístěných podle obr. 1

Poloha Interval pravé polohové chyby

bodu 0- 0,10_0,20_0,30_0,40_0,50_0,60_0,70_0,80_0,90

1 - 4 5 5 6 4 - 1 -
2 1 5 2 9 5 2 - 1 -
3 1 4 4 5 6 3 1 1 -
4 - 4 7 5 6 3 - - -
5 - 4 8 8 4 1 - - -
6 - 3 10 6 4 2 - - -
7 1 4 7 6 5 2 - - -
8 1 3 10 4 7 - - - -
9 2 4 6 5 6 2 - - -
10 2 1 5 8 5 1 2 1 -
11 1 2 7 8 3 2 2 - -

\12 2 4 5 4 6 2 2 - -
13 1 3 4 6 - 5

\

4 1 1

\14 2 2 5 2 7 2 3 1 1

15 3 2 2 5 4 4 3 1 1 ~
Celkem 17 49 8, I 86 74 35 17 7 3
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a předpokládanou vysokou vnitřní přesností stereosko-
pického modelu. Obě tyto podmínky lze při doplňování
změn polohopisu do map středních měřítek bez potíží
.dodržet.

Hromadění chyb při doplňování změn polohopisu
mapy univerzální fotogrammetrickou metodou je
příznivější než u jiných mapovacích metod. Podle
výsledků provedené simulace, potvrzených též před-
běžnou kontrolou přesnosti obnovených topografic-
kých map, lze touto metodou doplňovat změny polo-
hopisu bez nového určování vlícovacích bodů, aniž
by muselo dojít ke snížení polohové přesnosti map.
'Tento postup je však použitelný pouze v případech,
kdy rozsah změn nepřekročí asi 20 % obsahu mapy.
Z důvodů zachování co nejvyšší přesnosti obnovova-

né mapy je potřebné stereoskopický model polohově
<:>rientovat alespoň na čtyři identické (pomocné vlí-

covací) body umístěné v rozích modelu. Zjištěné po-
lohové odchylky minimalizovat a pečlivě rozdělit na
všechny pomocné vlícovací body. Při analogovém vy-
hodnocování k tomu využít obvyklých postupů, tj .
úpravy měřítka modelu, posunu a pootočení vlícova-
cího podkladu. Při digitálním vyhodnocování model
transformovat podobnostní transformací s vyrovná-
ním metodou nejmenších čtverců.
Přesnost vyhodnocených změn může být při pečlivé

práci v průměru alespoň rovnocenná přesnosti doplňo-
vané mapy. Tomu je třeba přizpůsobit i kartogra-
fické zpracování a napojování změn na stávající ne-
změněnou kresbu. Je rovněž oprávněné, alespoň
v některých zjevných případech, upravit polohu pů-
vodní kresby mapy vzhledem k poloze vyhodnocených
změn a tak zlepšovat její celkovou přesnost.

Lektoroval:
Ing. Josef Pražák, VÚGTK

Problémové a metodické aspekty
dějin geodézie v ČSSR

V systému společenských i technických věd měly
dosud jednotlivé disciplíny zpravidla své pevné a ne-
měnné postavení, vyplývající z předmětu jejich zkou-
mání, metodiky a cílů vědeckého výzkumu. Se stále
rostoucí kvantitou i kvalitou vědeckých poznatků
a s postupným prolínáním společenských a technických
oborů však v poslední době vzniká potřeba zabývat se
studiem přírodních i technických věd v souvislosti
s jejich utvářením a začleněním do politického a sociál-
ně-ekonomického vývoje společnosti.
Teoretické i praktické rozdíly, oddělující problémové

Dblasti společenskovědní od technických, jsou překo-
návány vzájemným sbližováním a přejímáním ně-
kterých progresívních principů - pronikáním mate-
matických metod, kybernetiky a teorie informací do
historie [8] a naopak užíváním tradičních historických
metod v rámci dějin věd a techniky, oboru s dnes již
vyspělou tradicí a úrovní. Pochopení a osvojení dějin
určitého technického oboru má svůj specifický a po-
zitivní význam jak pro samotný vývoj oboru, tak pro
jeho další využití v praxi. Avšak ne všechny přírodo-
vědné a technické disciplíny mají své dějiny komplexně
zpracované z hlediska jejich dosaženého rozvoje a na
základě požadavků soudobé marxistické historiografie.
Existují značné výkyvy v celkové vyspělosti pojedná-
ní, ale i ve světonázorových rozdílech jejich autorů
v evropských i mimoevropských státech.

PhDr. Eva Semotanová,
Ústav ~eskoslovenských a světových dějin,

ČSAV, Praha

2. Dějiny geodézie a jejich cíl

Dějiny geodézie byly dosud spíše na okraji badatel-
ského zájmu československých i zahraničních odborní-
ků, i když v posledních letech znatelně vzrostl počet
prací, zabývajících se různými otázkami z historie
tohoto oboru, oproti dějinám kartografie, kterým je
věnována výrazná, cílevědomá a stabilní pozornost.
Jejich popularizace zřejmě převyšuje dějiny geodézie,
mimo jiné i díky bohaté a často umělecky působivé
pramenné základně, jíž jsou staré mapy, globy, atlasy
apod. Obě disciplíny se však jak v historii, tak v sou-
časnosti doplňují a často nelze v jejich vývoji přesně
ohraničit konec působnosti jednoho a počátek druhého
oboru. Proto by měly být dějiny geodézie a kartogra-
fie zkoumány ve vzájemné kontinuitě s přihlédnutím
k specifičnosti některých jevů a k řešení individuálních
otázek a problémů.
Cílem dějin geodézie je stanovit jejich význam pro

současnou geodetickou vědu, podíl na společenském
pokroku, určit jejich místo v rámci historie exaktních
věd a techniky i v rámci dnešní geodézie, zkoumat
příčinnou podmíněnost a zákonitosti rozvoje a synte-
ticky zpracovat dějinný vývoj z hlediska světového
i regionálního. Vytčení uvedeného cíle je motivováno
pohnutkami, které vyjadřují též smysl dějin geodézie,
totiž společenský přínos v teorii i praxi. Teoreticky lze
využít výsledků studia k lepšímu pochopení dějinných
kořenů současných tendencí geodézie. Prakticky jsou
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využívány, i když zatím v malém měřítku, prameny
dějin geodézie (i kartografie) pro hospodářské a kultur-
ní dějiny, pro průzkum krajinných změn, pro rozsáhlou
činnost v oblasti architektury, památkové péče apod.
Dějiny geodézie jako samostatný obor tvoří součást
moderní geodézie, ale zároveň patří svými historický-
mi souvislostmi mezi exaktní a technické vědy a jako
takové zaujímají své místo v rámci dějin věd a tech-
niky zejména v návaznosti na dějiny matematiky,
astronomie, geografie a kartografie. Dějiny věd a tech-
niky jako samostatná oblast poznání a zároveň součást
vědy o vědě zjišťují příčiny, postup, kvalitativní uzlo-
vé body a úroveň dosaženého vědeckého pokroku
v určité historické etapě společně se sledováním pří-
slušných sociologických problémů, logiky, ekonomie
vědy a psychologie vědeckotechnické práce. K tomu
přistupuje zájem společenskovědních oborů, např.
historie, dějin umění, historické geografie a možnost
uplatnění řady odlišných hledisek. Proto je nezbytné
formulovat alespoň stručně základní problémové
a metodologické otázky dějin geodézie.

V dosavadní české i slovenské literatuře k dějinám
geodézie (zhodnocení literatury zahraniční by si vy-
žádalo samostatnou studii) nebyly zatím problémové
a metodické aspekty komplexně řešeny; autoři pře.
vážně sledovali vylíčení určitého jevu na základě
podrobného faktografického materiálu, nikoliv sou-
vislosti obecných zákonitostí. Proto cílem tohoto.
příspěvku je pokusit se naznačit hlavní okruh problé-
mů, vycházejících z metodologie dějin věd a techniky,
aplikovatelných na dějiny geodézie.

Prvotní metodologickou otázkou je určení předmě.
tu dějin geodézie, které se neobejde bez znalosti před-
mětu současné geodetické vědy a jeho historického
vývoje. Klasická Helmertova definice z počátku
20. století charakterizuje geodézii jako "vědu o tvaru
a rozměrech Země a o vyměřování a zobrazování částí
ejího povrchu" [1]. Soudobý vývoj geodézie však
pozměnil i její předmět. Vytvářejí se nové geodetické
disciplíny, obsah a rozsah pojmu geodézie se rozšiřuje,
stává se méně určitý a vzniká proto řada nových,
zpřesňujících definic. Podle A. V. Klimenka [6] je
"geodézie věda o metodách určování prostorových
charakteristik předmětů a jevů, jejich modelování
a přenášení modelů do přírody". Jistě by bylo možné
uvádět další definice geodézie, avšak pro vyjádření
rozdílu mezi definicí předmětu geodézie a předmětu
dějin geodézie je formulace Klimenkova pravděpodob.
ně postačující. Obecně je předmětem dějin dílčí vě-
decké disciplíny vylíčení jejího vzniku, pojetí rostoucí
vědeckosti ph sledování společenské podmíněnosti
a souvislost s činností jejích hlavních představitelů
(jednotlivci, instituce, systém školství). Předmět dějin
vědecké disciplíny je tedy zároveň i jedním z jejích
cílů. Protože dějiny geodézie jsou od počátku spjaty
s praktickou činností lidstva, nejedná se jen o čisté
dějiny vědy, ale též o dějiny techniky, umění, kultury,
o analýzu vztahu věda - technika - výroba a o zjiš-
tění vlivu výrobních vztahů a výrobních sil. Předmět
dějin geodézie výstižně definoval A. A. lzotov [5]:
"Předmětem dějin geodézie je zobecnění znalostí
o událostech a vývojových procesech v minulosti

geodetické vědy a techniky a s ní spojených částí
sou8edních věd. " Je zřejmé, že dějiny geodézie by bez
vymezení předmětu geodézie nemohly být zkoumány
v celé své šíři a komplexnosti.

Užitečné je též srovnání předmětů dějin geodézie
a kartografie. Podle K. A. Sališčeva [9] je "předmětem
dějin kartografie určení základních etap a zákonitostí
v rozvoji kartografie jako vědy, vycházející z mate·
riálních potřeb lidstva, z procesu rozvoje výrobních
sil a výrobních vztahů při znalosti hlavních osobností
a jejich děl."

Shodují se tedy v řešení obecných vývojových otá-
zek, rozdíl tkví jen v konkrétní náplni, dané odlišnými
předměty geodetické a kartografické vědy. I když se
dějiny obou oborů zkoumají odděleně, je možné zá·
roveň zjistit i vzájemné vývojové vazby v jejich
dialektické jednotě.

vývoj geodetické disciplíny probíhal v čase a na urči.
tém území. Proto jedním ze základních problémů je
periodizace, která by měla vycházet ze studia gnoseolo-
gického postupu, analyzovat kvalitativní změny před-
mětu geodézie včetně metod výzkumu, sledovat vliv
výrobních vztahů a výrobních sil i vazbu na periodi-
zaci společenského vývoje a dějin přírodních věd
a techniky. Přitom periodizace světového vývoje
může být rozdílná od periodizace regionální, jejíž
mezníky je nutné porovnávat se světovými, zdůvodnit
vzájemné vztahy, vlivy, případné odchylky a jejich
příčiny. V dějinném vývoji v ČSSR by bylo vhodné
sledovat stopy souvislostí regionálního významu geo-
dézie s celosvětovými problémy, které jsou charakte-
ristické pro moderní geodézii.

Světové dějiny geodézie lze v hlavních rysech roz-
dělit na čtyři vývojové etapy, ohraničené kvalitativ-
ními změnami geodetické vědy. Počátky geodézie
spatřujeme již ve starověku v podobě aplikované geo-
metrie při řešení praktických hospodářských nebo
vojenských úkolů. Geodézie jako samostatná věda se
konstituovala ve starověkém Řecku, především ve
4. století p. n. 1. Zásluhou Aristotelovou navázala
úzké vztahy s matematikou, astronomií, geografií i for-
mující se kartografií a mimo praktické otázky se zabý-
vala též určováním poloměru kulové Země. Tato druhá,
poměrně dlouhá etapa bez výraznějších vývojových
zvratů, vyvrcholila na přelomu 17. a 18. století, kdy ob-
jevením zákona všeobecné přitažlivosti (Newton) došlo
ke zdůvodnění myšlenky o sféroidickém tvaru Země.
Třetí etapa je spojena s určováním rozměrů rotačního
zemského elipsoidu a s počátky gravimetrie a geo-
fyziky (18. století - 3. čtvrť 19. století). Ve čtvrté
periodě (od konce 3. čtvrti 19. století) vzniká geode-
tická gravimetrie, vytváří se také pozemní a letecká
fotogrammetrie. Geodézie se uplatňuje v nejrůznějších
odvětvích techniky a hospodář-ství. Při sledování nej-
novějších dějin lze uvažovat o páté etapě, zahájené
vypuštěním první sovětské umělé družice Země a vzni-
kem kosmické geodézie [5].

Periodizaci dějin geodézie na území ČSSR je třeba
teprve analyzovat a podrobněji vymezit. Orientačně
lze stanovit tři základní období dějin československé
geodézie; první od počátků (raný středověk) do roku
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1918, druhé 1918-1954, třetí po roce 1954, s tím, že
v rámci prvního období by byly podrobněji rozpraco-
vány vlivy světové periodizace. Měl by se zejména zdů-
raznit význam 19. století pro poznání novějších dějin
geodézie v našich zemích a souvislost s historickým
vývojem československého státního území.
Mezi další teoretické otázky, které nelze při synté-

ze historie geodézie opomenout, patří vztah k ostatním
vědám a k technice, k problematice vědeckých ko-
munikací, spolkové činnosti a školství, k úloze měřic-
kých přístrojů a vztahů světové a národní geodetické
vědy. Vztah k ostatním oborům, zvláště ke karto-
grafii, je nutné zkoumat historicky, z hlediska dobové
úrovně vědních disciplín, jejich proměn a vlivů. Mezi
geodézií a kartografií existovaly již v minulosti úzké
vazby, např. pořizování plánů a map na podkladě
geodetických měření. Společné byly i vztahy k ději-
nám umění a kultury (mapy, plány, atlasy, globy
a měřické přístroje, ztvárněné pod vlivem převládají-
cího uměleckohistorického stylu) a k filosofii jako svě-
zonázorovému základu osobností geodetické (i karto-
grafické) vědy. Geodézie se rozvíjela v těsných sou-
vislostech s matematikou (geometrií), astronomií,
kartografií a geografií. Později docházelo ke vzniku
dalších návazností s geofyzikou a geologií. Proto je
třeba věnovat pozornost i sledování interdisciplinár.
ních problémů, například pokud jde o pokrok v oblas-
tech automatizace, elektroniky aj. Míra vlivu jednot-
livých oborů se měnila s dosaženou úrovní poznání.
Dějiny geodézie nelze zjednodušit jen do popisu

vědeckých teorií a jejich aplikace v praxi. Spočívají
též v pochopení společenských podmínek formování
disciplín (osobnosti a instituce, vzájemné styky, ko-
res,pondence, sjezdy, konference, odborné časopisy
~ lIteratura - souhrnně tzv. vědecké komunikace).
Zivot a dílo význačných jedinců ·úzce souvisí s jejich
sociálním začleněním a světovým názorem, s vlivem
zahraničních kontaktů, se spolkovou nebo politickou
činností a s rozvojem odborného .školství. Podstatnou
úlohu má i rozvoj měřických přístrojů a při studiu
regionálních dějin vztah světového a národního vývo-
je, například vztahy k národnostem, žijícím na stát-
ním území ČSSR. V rámci dějin československé geodé-
zie by bylo vhodné sledovat zvláště tyto tematické
okruhy:

a) vznik, formování a vývoj geodézie jako
vědecké a technické disiciplíny:
- rozvoj geodézie jako vědy a techniky, především

pokud jde o geodetické základy včetně astrono-
mických a gravimetrických měření, katastry,
evidenci nemovitostí, topografické mapování, ma-
pování ve velkých měřítkách, tematické a účelové
vyměřování a mapování aj.,

- vztah k ostatním vědeckým disciplínám v historic-
kém vývoji, prolínání a vznik hraničních oborů,

- přístrojová technika, její výroba a použití,
- výzkum, metody a jejich vývoj,

b) společenská podmíněnost geodézie v his-
torickém vývoji:
- právní stav a postavení geodézie ve veřejném životě

(zákony, předpisy),
- aplikace geodézie v nejrůznějších společenských

a technických oblastech, společenský a ekonomický
význam geodetických prací,

- organizace geodézie - organizační formy geode-
tických prací, instituce, osobnosti a jejich odborná
činnost, spolková činnost, mezinárodní spolupráce,
vazba na mezinárodní organizace, vztah světové
a národní geodetické vědy v historickém vývoji,

- školství zaměřené na výuku geodézie.

5. Metodika zpracování dějin geodézie

Metody, používané v dějinách geodézie v minulosti,
spočívaly zpravidla v hromadění faktů a jejich chrono-
logickém uspořádání ve zvoleném období nebo regionu,
případně ve studiu vývoje teorií na základě činnosti
předních osobností. Současná snaha objasnit zákoni-
tosti a tendence rozvoje geodézie, stanovit model to-
hoto procesu, význam oboru a postavení mezi jinými
vědami, uplatňuje historiografickou i speciální odbor-
nost, znalost současné koncepce a stavu disciplíny
i aplikace historických metod. Protože v ČSSR není
dosud studium dějin věd a techniky a tedy ani geodézie
v úplnosti a programově profesionalizováno, zabývají
se danou problematikou převážně specialisté (geodeti,
kartografové, astronomové, geografové aj.) z vlastního
zájmu, obvykle mimo své odborné zaměření. Avšak
i pracovníci společenskovědních oborů využívají geo-
detické a kartografické prameny k řešení řady otázek
v rámci svých výzkumných úkolů.
Po dosavadní převaze studií s bohatou faktogra-

fickou náplní z nejrůznějších úseků dějin geodézie by
se měl nyní otevřít prostor i pro syntetické zpracování.
Obvyklým pracovním postupem je volba a vymezení
tématu, . ovlivněná jeho společenskou důležitostí,
aktuálností a situací ve zpracování problému, dále
analýza a kritika literatury a pramenů, interpretace,
syntéza a publikování získaných poznatků vhodnými
formami. To ovšem vyžaduje při studiu dějin věd
atechniky týmovoupráci kolektivu, složeného ze spe-
cialistů oboru i historiků. Jen tak je možné posoudit
kvalitu vědeckého poznání i ekonomické, společenské
a jiné faktory, působící na vývoj geodézie v průběhu
staletí. .

6. Prameny k dějinám geodézie

Úvahu o metodologických problémech nelze uzavřít
bez stručné zmínky o pramenech k dějinám geodézie,
které je možné rozdělit obdobně jako jiné historické
dokumenty na obrazové (symbolické), hmotné a pí-
semné. Mezi obrazové prameny patří rukopisné a tiště-
né mapy, jednotlivé i rozsáhlejší mnohalistové soubo-
ry, jako jsou například polní náčrty stabilního ka-
tastru. Hmotné prameny představují astronomické
a geodetické přístroje. Dosud méně využívané jsou
písemné prameny úřední i soukromé provenience.
K pramenům úřední provenience patří úřední akta,
zákony a nařízení, instrukce, předpisy, písemné ope-
ráty, dobové odborné časopisy a literatura, různé
informační zdroje o vědeckém a technickém pokroku
v oboru, o jeho formování a programovém zaměření
prostřednictvím spolků, institucí apod. Prameny
soukromé provenience jsou například osobní pozůsta.
losti, korespondence, vzpomínky, vlastní tvůrčí lite.
rární a umělecká činnost geodetů aj.
V Československu jsou jmenované prameny uloženy

v archivních fondech a sbírkách, muzeích knihovnách
mapových sbírkách. na státních zámcích atd. '
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Podle stupně trvalé dokumentární hodnoty se
archivní prameny k dějinám geodézie zařazují do tří
kategorií, stanovených Směrnicí ministerstva vnitra
České socialistické republiky ze dne 12. února 1975
o ochraně a kategorizaci archiválií.
Do 1. kategorie patří základní dokumenty geode-

tické a kartografické, rukopisné mapy a plány mimo-
řádně hodnotné pro technické nebo umělecké prove-
dení, unikáty tištěných map a plánů domácího půvo-
du, katastry, hraniční agenda, měřické přístroje a je-
jich plány a výkresy do roku 1850, korespondence
historicky významná.
Do II. kategorie patří význačné rukopisné mapy

a plány báňské, lesní, vodohospodářské, plány měst
a sídlišť, dokumenty o významu geodézie pro naše hos-
podářství a o vztazích mezi našimi a zahraničními
organizacemi, měřické přístroje a jejich plány z let
1850-1900 (po roce 1900 jen výjimečně).
Do III. kategorie patří ostatní materiály. Dokumen-

ty k dějinám geodézie jsou uloženy především v Ústřed-
ním archivu geodézie a kartografie při Geodetickém
a kartografickém podniku n. p. v Praze (geodetické
základy, stabilní katastr - měřický i písemný operát,
měřické přístroje a pomůcky, předpisy, instrukce,
starší odborná literatura a časopisy aj. [11]) a v Ná.
rodním technickém muzeu v Praze, kde bylo již v jeho
počátcích založeno ing. Františkem Fialou geodetické
oddělení.
V současné době je o tamní fond geodetických

a astronomických přístrojů i mapových děl pečováno
podle zásad socialistického muzejnictví [12]. Množství
zajímavých skutečností ze života významných osob·
ností naší geodézie může poskytnout též archiv Ná-
rodního technického muzea. Z dalších pražských
institucí lze orientačně uvést Státní ústřední archiv,
Národní muzeum a Uměleckoprůmyslové muzeum,
Státní knihovnu ČSSR, katedry geodézie stavebn.
fakulty ČVUT, Astronomický ústav ČSAV aj.
.Mimo to jsou prameny k dějinám geodézie uloženy
v archivech, muzeích a jiných institucích na celém
území ČSSR. Informace o pramenech poskytují prů-
vodci po archivech,· inventáře, muzejní katalogy,
odborné publikace a statě.
Pro soustavné studium pramenné základny dosud

chybějí podrobnější soupisy a bibliografické a biogra-
fické pomůcky, které by výzkum dějin geodézie usnad-
nilya zpřístupnily nová fakta širšímu okruhu zájemců.
Přesto je řada starých geodetických i kartografických
děl, zvláště z 19. století, využívána pro účely česko-
slovenského hospodářství (surovinová základna), pro
rekonstrukci památkových objektů, pro řešení eko-
logických otázek apod.

Výše uvedené poznatky podávají pouze informativní
přehled o současných tendencích ve studiu dějin geo-
dézie a naznačují okruh problémových a metodických
otázek. Lze konstatovat, že význam dějin geodézie
a jejich místo ve struktuře dnešních vědeckých
disciplín odpovídá současnému chápání vědy jako
společenského jevu, který je součástí historického
procesu se vztahem ke všem složkám společnosti.
Konkrétní výsledky výzkumu ve světě i v Českoslo-

vensku ukazují, že zájem o dějiny geodézie (podobně
jako o dějiny kartografie) stále roste. Pohled dneška
na minulost geodézie pomůže zhodnotit kladné i zápor-
né jevy, kterými vývoj oboru zákonitě prošel, ocenit
píli a úsilí mnoha generací geodetů, které se podílely
na vytváření podkladů, využitelných ještě dnes i v nej-
bližší budoucnosti. Tím se staly dějiny geodézie orga-
nickou součástí kulturního dědictví československého
lidu a zároveň i nezbytným úvodem do studia moderní
geodetické vědy.
Dnešní věda a technika je celosvětově charakteri-

zována lavinovitým a řetězovým růstem poznatků,
ale i potřebou pozastavit se a pohlédnout do minulosti,
získat půdu pro další odraz do budoucnosti. Proto
i mezinárodní vědecké organizace věnují pozornost
dějinám svého oboru. Mezinárodní zeměměřická fe-
derace (FIG) ustavila ke studiu dějin geodézie zvláštní
skupinu, v jejímž rámci vznikla i v ČSSR studijní
skupina 1 A - historie geodézie. Také na sedmnáctém
valném shromáždění Mezinárodní unie geodetické
a geofyzikální (MUGG) v Austrálii (Canberra) byla
v rámci Mezinárodní geodetické asociace (IAG) vy-
tvořena speciální studijní skupina "Dějiny geodézie".
Na uvedených mezinárodních příkladech se jeví
potřebné i účelné přistoupit i v ČSSR k systematické-
mu studiu dějin geodézie na základě promyšlené kon-
cepce a s využitím iniciativy a pracovního úsilí zájem-
ců z řad geodetů i jiných odborných pracovníků.
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Lektoroval:

Doc. Ing. Dr. Emanuel Procházka, CSc., Praha
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LOBANOV, A. N.: Fotogrammetrija (Fotogrammet-
rie). Moskva, Nedra 1984, 2. přepracované a doplněné
vydání, 552 stran, 314 obr., 22 tab., cena v CSSR
19,- Kčs.

(048)528.7=82

Učebnice fotogrammetric byla vytvořena na katedře
fotogrammetrie MIIGAiK. Od prvního vydání v roce
1974 fotogrammctrie prošla širokým rozvojem analy-
tických metod zpracování snímků, byly zkonstruovány
nové přístroje zabezpečující vysokou přesnost vyhodno-
cení a produktivitu práce. Významné úspěchy byly
dosaženy v kosmické fotogrammetrii, značně se roz-
vinulo použití fotogrammetrie v řešení netopografických
úloh. Všechny tyto skutečnosti jsou zahrnuty do druhé-
ho vydání učebnice, která je členěna do čtyř částí.
První část, hlava 1---3, obsahuje obecné informace

o fotogrammetrii, optických zákonech a základech cen-
trální projekce a o pozorování a měření snímků. Druhá
část je věnována pozemní fotogrammetrii, hlava 4-8.
Zahrnuje analytické a analogové metody, aplikace
v topografii a řešení netopografických úloh. Nejobsáh-
lejší část je třetí, hlava 9-25, která se zabývá leteckou
fotogrammetrii. Za cennou považuji zejména _hlavu
21 a 22 týkající se prostorové aerotriangulace. Ctvrtá
část, hlava 26-29 je úvodem do kosmické fotogram-
metrie, zabývá se sestavením map a metodami dálkové-
ho průzkumu Země.
Učebnice je určena především pro studenty vysokých

škol s fotogrammetricko-geodetickou specializací. Je
cenově velmi přístupná a její obsah umožňuje získat
široké a důkladné znalosti z fotogrammetrie.

Ing. Vlastimil Hanzl,
katedra geodézie

FAST VUT v Brné

ŠÍMA, J.: Če8ko-španělský slovnik pro experty. Geode-
tický a kartografický podnik v Praze, n. p., Praha 1985,
148 str., lit. 15, formát A5, neprodejné.

(048)528(038 )=00= 850 ~ 60

Poměrně krátce po vydání Slovníků česko-anglického
a anglicko-českého vychází další, velmi potřebná po-
můcka pro jazykovou přípravu a potřebu expertů z re-
sortu Českého úřadu geodetického a kartografického
Slovník česko-španělský. Obsahuje 4650 hlavních a pod-
řazených hesel, na sedmi stránkách pak "Důležité
údaje" (jednotky měření a matematické značky) a "Zá-
klady písemné agendy". Zakončen je seznamem použité
literatury.
Stejně jako u předcházejících slovníků byl i tento-

krát proveden výběr nejdůležitějších potřebných ter-
mínů dobře a pokud se týká odborných termínů lze říci,
že vyčerpávajícím způsobem. Svědčí to o velké zkuše-
nosti a přehledu autora.
Kromě některých obecných hovorových a všeobecně

technických výrazů jsou odborn)'mi geodetickými a kar-
tografickými termíny pokryty tyto obory: užitá, vyšší,
družicová a inženýrská geodézie, fotografie, fotogram-
metrie a dálkový průzkum Země - mapování a evidence
nemovitostí - kartografie, reprografie a kartografická
polygrafie - automatizace výpočetních a zobrazovacích
prací. Na kvalitě zpracování má velkou zásluhu jazyko-
vá revize provedená prof. Ing. A. B. Gonzálesem, pro-
rektorem Instituto Superior Politécnico José Antonio
Eehevarria v Havaně, který je v CSSR na stáži.
Není pochyby, že slovník bude dobře sloužit všem,

kteří budou pracovat v zemích, kde se mluví španělsky.
Jistě však bude i vyhledávanou pomůckou našich i za-
hraničních studentú oboru geodézie a kartografie.

Ing. Ondřej Jeřábek, OSc.,
FSv ČVUT, Praha

Zoznam diplomových prác
obhájených absolventmi odboru geodézia
a kartografia Stavebnej fakulty SVŠT
Bratislava v roku 1985
(043)378.2' '1985" :37 8.962(437 .6-25)

Katedra geodézie
Bučány Miloš
Qptimálne metódy na vytyčovanie pozemných stavieb
Cechová Jarmila
Fotogrametrické vyhodnotenie základnej mapy veTkej
mierky grafickým vyhodnotením
Drinka Jozef
Aplikácia pozemnej fotogrametrie na sledovanie ero-
zívnych procesov
Hronček Miroslav
Meranie posunov stavebných objektov prístrojom
EOT 2000
Kányová Dagmar
Automatizácia vo fotogrametrii a jej podiel v ma.pování
Kápolka Ján
Hodnotenie nasadzovacieho elektronického diaTkomeru
Karvaš Jozeť
Geodetické podklady pre projekt rekonštrukcie tatran-
ských elektrických železníc
Koniar Marián
Analýza v)'sledkov merania pretvorenia mosta SNP
počas jeho prevádzky
Koštial Peter
Presnosť merania dížok dvojobrazovým diaTkomerom
Kvaššayová Helena
Analýz.a tvarových zmien stavebnej jamy a ich zná-
zornenIe
Lenghartová Mária
Vyhotovenie tematickej mapy
Mácka r.ubo~nír
Posúdenie vplyvu aproximácie terénnej plochy na
presnosť určenia objemov
Mácková Eva
Trigonometrické meranie zvislých posun ov
Navrátilová Dana
Dialkový prieskurn Zeme a možnosti jeho využitia
v mapovaní
Ngatseke Jules
Geodetické metódy sledovania stavebných jám
Ondrašík Róbert
Porovnanie presnosti fotogrametrického a geodetic.
kého vyhodnotenia jednotnej železničnej mapy
Paj tinka Prosper
Zhodnotenie presnosti vytýčenia osi dialnice D-61
metódou pretínania napred
Pavlík Igor
Posúdenie presnosti vypočítaného objemu zemného
telesa na úseku dialnice D-61
Petrovský Stanislav
Skúška parametrov prístroja EOT 2000
Piaček Vladimír
Presnosť určenia dížky nitkovým dialkomerom
Podolský Ján
Presnosť polohového merania optickými dialkomermi
Prídavková Eva
Presnosť určenia objemov zemného telesa
Prosuch Ján
Projekt fotogrametrického merania sypanej priehra.dy
Siget Vladimír
Geodetické práce pri výstavbe a prevádzke žeriavo-
vých dráh
S$.kora Ján .
Optické meranie dlžok zvislou latou
Szomolaiová Katarína
Vplyv atmogferických zmien na meranie dížok EOT 2000
Urbaník r.ubomír
Meranie posunov metódou zámernej priamky
Vale nt Ján
Fotogrammetrické metódy meranie zosuvov
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Weissová Katarína
Yplyv bočnej refrakcie na meranie vodorovných uhlov
Zákovičová Milada
Meranie a vyhodnocovanie posunov a deformácií mos-
tov

Katedra geodetických základov
Beňo Ondrej
Orientácia geodetickej siete pomocou astronomickej
metódy a gyroteodolitom
Béreš Peter
Metódy komparácie lineárnych stupníc
Daniel Jozef
Určenie geocentrických súradníc pozorovacieho miesta
za predpokladu, že poznáme elementy dráhy a topo-
centrický smer k družici
Dubecká Anna
Metódy zistenia mierky siete a jej v)'znam
Hadek Ladislav
Overovanie parametrov testovacej základnice v teréne
Haraslín Tibor
Predpoved polohy družice na dráhe s malou excentrici-
tou
Hitka Slavomír
Využitie mikrogravimetrie pri hradaní podzemných
priestorov
Horáček Kamil
Spracovanie merania na gravimetrickej základni
Horúák Boris
Vyrovnanie rovinných súradníc hodov a úprava pre
počítače
Horúáková Bronislava
Vytváranie digit~lnych súborov obsahových prvkov
Základnej mapy CSSR 1 : 10 000 a posúdenie možností
ich využívania
Hudáková Eva
Pripájanie geodetických polohových sietí v podzemných
jaskynných priestoroch
Jančíček Peter
Riešenie sférických úloh s využitím počítačov
J eši na Ladislav
Analýza mikrogravimetrických meraní s ohradom na
podložie
Kolkusová Viera
Vyrovnanie nivelačnej siete z opakovaných meraní
Leitmannová Katarína
Využitie vlnových etalónov v geodézii na vermi presné
meranie dlžok
Lilgeová Nina
Využitie invarov$'ch meradiel v geodézii z hfadiska
súčasnej presnosti
Lindner Peter
Posúdenie vefmi presn)'ch uhlových metód
Líška Peter
Určenie astronomickej zemepisnej šírky z rozdielov
zenitových vzdialeností v meridiáne pomocou astro-
nomického univerzálu
Máliková Alena
llrčovanie súradníc bodov na líniovýeh stavbách
Novotová Nadežda
Posudzovanie stability zosuvného územia z opakova-
ných meraní
Pirháčová Zuzana
Využitie trigonometrickej nivelácie pri sledovaní sta-
bility bodov
Preťo Tibor
Analýza normálneho tiažového pora Zeme
Suchanský Juraj
Interpretácia výsledkov mikrogravimetrických meraní
Tomašcová Anna
Geodeticke polohové siete v zosuvných územiach

Katedra mapovania a pozemkových úprav
Adámik Lubomír
Komplexná protierózna ochrana pody
Bárdyová Iveta
Mapy priemyslu okresu Bratislava - vidiek
Belianský Michal
Vorba zobrazenia pre Zvaz sovietskych socialistických
republik

Bizubová Jana
Kartografické modelovanie životlll"ho prostredia Bra-
tislavy
Bučková Juliana
Štúdia presnosti pozemkovej mapy evidencie nehnu-
terností v mierke I : 2880
Bugár Tibor
Jednostupňový projekt hlavnej pofnej cesty
Bugárová Marta
Optimálne zastúpenie vegetačných prvkov v porno-
hospodárskej krajine
Cséfal vayová Erika
Využitie výškopisných plánov vyhotovenýeh foto-
grametricky a geodetických meraní na sledovanie
zmien terénneho reliéfu
Duč Vojtech
Koncepcia budovania ASRP Geodctiek)- ústav, n. p.,
Bratislava
:turka Tomáš
Štúdia vyhotoveni a meračskpho operátu jaskyne na
podklade základnej mapy vefkej mierky
Fundjová Dana
Atlas športu, oddychu a rekreácie v SSR - projekt
Gadusová Zuzana
Mapová dokumentácia jask~'ň
Gaplovský Viliam
Anal$,za a hodnotenie ekologickej stability krajiny
Gašparovičová Klaudia
Vyhotovenie vyvlastňovacieho operátu
Holič Peter
Tvorba a údržba podnikovej evidencie pozemkov na
podklade operátu základnej mapy verkej mierky s pre-
pojením na register evidencie nehnuterností
Hudec Jaroslav
Vorba kartografického zobrazeni a pre Euroáziu
Hut Štefan
Štlídia železničnej evidencie nehnuterno<;tí
Imrich Pavol
Možnosti využitia číselných a grafických podkladov na
vyhotovenie Základnej mapy ČSSR verkej mierky
Ivica Luboš
Možnosti uplatnenia metódy "kritickej cesty" v karto-
grafickej výrobe
Kartusek Vladimír
Optimálne usporiadanie vegetačných prvkov v porno-
hospodárskej krajine
Kopradová Helena
Vyjadrenie prvkov a javov ekologickej stability krajiny
na mapových prílohách
Kováč Miroslav
Tematická mapa Európy
Kováč Vladimír
vývoj obsahu máp verkých mierok
Miisiar Lubomír
Mapa oddychového zázemia Bratislavy
Mruzeková Vlasta
Koncepčný návrh subsystému ASRP "Pracovná sila"
Nosáfová Jarmila
vývoj znázorňovania výškopisu
Nosáfová Tatiana
Štandardizácia písma na mapách pre verejnosť
Obert Miroslav
Komplexná protierózna ochrana pody u špeciálnych
kult Úl'
Olejník Ján
Mapa využitia Zeme - časť SSR, 1 : 500 000
Pažick)' Miroshw . .
Kužefové zobrazenie s minimálnym kvadratICkym
skreslením v medziach zobrazovaného územia
Piffková Viera
Štúdia tvorby základnej mapy vefkej mierky prepra-
covaním s použitím kartometrickej metódy
Puchalíková Mária
Vnútropodnikové pozemkové úpravy
Rybárska Emília
vývoj presnosti máp vcfkých mierok
Rybárska Eva _..
Koncepcia budovania ASRP Geodézia, n. p., Zllma
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Sedmáková Jana
Optimalizácia kartografického a polygrafického spra-
covania lesných máp
Skovajsík Eubor
Formulovanie parametrov kvality kartografických diel
Stachová Jana
Model riešenia farebnosti mapy v numerickej a tech-
nickej forme
Ševec Milan
Miestne pozemkové úpravy
Targošová Terezia
Kartografické pomocky pre 1. stupeú základných škol
Veterník Pavol
Výpočet matematického základu aeronavigačných máp
na počítači

Ing. Marián Hýrošš, CSc.,
Katedra mapovania a poze"!}kov1ích úprav

Stavebná fakulta SV S1" Bratislava

Z GEODETICKÉHO KALENDÁŘE
(říjen, listopad, prosinec)

Výroěie 80 rokov:

7. septembra 1985 - prof. dr.h.c. Vassil Cankov Peevski,
vedúci redaktor časopisu Hlavnej správy geodézie a kar-
tografie BI:R Geodezija, kartografija, zemeustrojstvo od
jeho založenia (1960j. Rodák z Loveča (juhovýchodne od
krajského mesta Plevenj. Štúdium geodézie skončil na
Vysokej škole technickej (VŠT) vo Viedni (1929). Po
návrate do Bulharska pracoval v r5znych vedúcich funkc
ciách v odbore geodézie do roku 1942, kde bol meno-
vaný profesorom VŠT v sofii. akrem vykonávania naj-
vyšších akademických funkcií sa zúčastňoval na rieše-
ní základných geodetických úloh v Bulharsku, pro ktoré
spracoval aj inštrukcie. Ako vynikajúci pedag6g napísal
celý rad učebníc a vedeckých prác (z ních sú mnohé
známe iv zahraničí) a úspešne referoval na viacerých
domácich i zahraničných kongresoch, sympoziách a
konferenciách. Má vefké zásluhy na prehtbení a roz-
šírení spolupráce geodetických vedecko-technických spo-
lačností (VTSj socialistických štátov. V období 1981
až 1983 bol prezidentom Medzinárodnej federácie geode-
tav (FIG) a je čestným členom viacerých zahraničných
VTS. Za aktívnu a mnohostrannú činnost bol vyzname-
naný radom "Bulharská ludová republika" (1965) a dal-
šími vyznamenaniami a čestnými titulmi.

Vj'roči 55 let:
1. listopadu 1985 - Ing. Jaroslav Cbajda. Po absolvo-
vání oboru geodézie na VŠT a VAAZ v Brně v r. 1954
nastoupil i!Jned do soustředěné resortní geodetické
služby u OUGK Brno, SG Uh. Hradiště, kde od r. 1965
vedl měř. oddíl. Jeho bohaté zkušenosti v pracích na
SG a organizační schopnosti ho předurčily, že v r. 1976
až 1979 byl jedním z vybraných geodetů-expertů na
Kubu jako poradce tamnějšího Institutu gcodézie
a kartografie v Havaně pro založení národního katastru.
Tam spolupracova,1 na tvorbě instrukcí a pod jeho
vedením bylo dokončeno založení mapového a písem-
ného operátu v prvních třech obcích (800 km"). Po
dvouletém přerušení se vrátil v r. 1982 znovu na Kubu,
kde pokračuje v odborné pomoci této rozvíjející se zemi
dosud. V r. 1973 byl oceněn titulem "Nejlepšího pra-
covníka podniku".

17. listopadu 1985 - Ing. Jaromir Kaňok, vedoucí od-
dělení důlního měřictví a geologie na dole Vítězný
únor,k. p.,OKD Ostrava. Zeměměřické studium absol-
voval na ČVUT Praha (1953), speciální postgraduální
studium na VŠB Ostrava (1971). Praktickou dráhu
začínal u OÚGK Opava (1954), potom u Krajské vo-
jenské správy v Ostravě, a od r. 1958 se věnuje důlnímu
měřictví. Kromě odborné odpovědné činnosti na dolech
pracuje jako aktivista na ObNV Ostrava-Poruba. Jeho
dosavadní úspěšná činnost byla ohodnocena čestnými
uznáními v r. 1971 a 1976.

23. decembra 1985 - Ing. Alfréd Nejedlý, vedúci Odbo-
rového informačného strediska (OBIS) geodézie a karto-
grafie Výskuml}ého ústavu geodézie a kartografie
v Bratislave (VUGK). Rodák z Bratislavy. Po skončení
zememeračského inžinierstva na Slovenskej vysokej ško-
le technickej v Bratislave v roku 1957 nastúpil na Geo-
detický ústav v Bratislave, kde vykonával práce mapo-
vacie, triangulačné a fotogrametrické. V roku 1970
prešiel na VÚGK. Popri zásluhách o vybudovanie OBIS
s celoštátnou posobnosťou sa osobnou angažovanosťou
pričinilo rozvoj vedecko-technickej propagácie v rezorte
a o popularizáciu geodézie v širšej verejnosti. Záslužná
je jeho činnosť aj v ČSVTS, kde od roku 1985 je národ-
ným delegátom a predsedom študijnej skupiny hist6ria
geodézie Čs. komitétu pre FIG. Je n9sitefom vyzname-
naní: "Najlepší pracoyník rezortu SUGK" (1974), "Z~-
slúžilý pracovník VUGK" (1979), "Čestného uznama
Mestskej rady ČSV'l'S" (1980) a "Čestného uznania Slo-
venskej rady ČSVTS" (1984).

Výroči 60 let:
9. prosince 1985 - JUDr. Zdeněk Rozprým, ekonomic-
ký náměstek ředitele Geodézie, n. p., Brno, který se
narodil v Brně-Líšni v dělnické rodině. Po ukončení
studia na právnické fakultě v Brně v r. 1950 nastoupil
do zaměstnání v tehdejším zeměměřickém družstvu
Geoplán v Brně. Během svého působení prošel mnoha
hospodářsk)'mi funkcemi, zejména v ekonomickém
lÍseku a pro svoji odbornou zdatnost byl od r. 1968
jmenován ekonomickým náměstkem ředitele podniku.
Souběžně s výkonem hospodářských funkcí je aktivně
zapojen do práce v ROH, kde je lektorem Závodní
školy práce, Socialistické školy práce ROH i podniko-
vého střediska odborářské výchovy. Jeho odborných
znalostí bylo využito i při výchově mladé zeměměř'ické
generace. V letech 1972--1978 přednášel právní před-
pisy související svgeodetickou činností na VUT v Erně.
Angažuje se i v C§VTS. V současné době je předsedou
závodní pobočky SCSP. Jeho angažovaná odborná i spole-
čenská činnost byla oceněna Y9-fllením čestného titulu
"Nejlepší pracovník resortu CUGK"za r. 1969, čestného
odznaku "Zasloužilý pracovník v r. 1974,plakety k 25.vý-
ročí resortu geodézie a kartografie a za.rok 1984,celostát-
ním vyznamenáním vlády ČSSR a URO "Vítěz socia-
listické soutěže".

Výroči 70 let:'
4. října 1985 - Ing. František Poslušný. V aktivní služ-
bě zastával funkci ekonomického náměstka ředitele
(GÚ) GKP Praha. Po uzavření vysokých škol pracovaJ
jako měřický asistent u st.avební firmy, pak u VZU
a Kat, měř. úřadu v Praze. Od r. 1941 pracoval u Trian-
gul!!;čníkanceláře min. fin. V r. 1945 dokončil studium
na CVUT. V r. 1948 byl pověřen vedením Státní obvo-
dové úřadovny pro pozemkovou reformu v Brně a řídil
provádění těchto prací v Jihomoravském kraji. Po
skon,čení prací se vrátil do resortu a od r. 1954 pracoval
na USGK jako vedoucí plánovacího odboru. Vystudo-
val při zaměstnání Vysokou školu ekonomickou
v r. 1964. Zastával pak řadu řídících funkcí v ekono-
mickém oboru resortu. Rozsáhlá je i jeho činnost ve-
řejná i politická, zejména v odborech. Za aktivní a obě-
tavou práci byl vyznamenán řadou vyznamenání re-
sortních a odborových.
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24. októbra 1985 - Ing. Michal ~Iartinovič. Narodil sa
v Zlat)'ch Moravciach (okres Nitra). Štúdium zeme-
meračského inženierstva začal na Ceskej vysokej škole
technickej v Brne a skončil na Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislave v roku 1942. Pracoval na
Inšpl'lktoráte katastrálneho vymeriavania v Martine
(1942-1945) a od roku 1945 v Bratislave, a to na
Katastrálnom meračskom úrade; Slovenskom zeme-
meračskom a kartografickom ústave; Geodetickom, to-
pografickoII} a kartografickom ústave; Geodetickom
ústaye (GU); Kartografickom a geodetickom fonde
a GU, n. p., kde vykonával a viedol (na róznych stup-
i"loch) najmii práce triangulačné. Do dóchodku odišiel
30.4. 1980. J'e nositel'om vyznamenaní: "Čestného
uznania za zásluhy o rozvoj 'ge?dé7.ie a kartografie"
(1974) a "Zaslúžilý pracovník GU" (1979).

Výročí 7ó let:

10. října 1985 - Ing. Otto Čížek, v a.ktivní službě za-
stával funkci ředitele OÚGK v Liberci. Jako většina
jeho vrstevníků začínal geodetickou praxí u katastrální
měřické služby na Slovensku. Od r. 1940 pracoval
u Kmú v Praze a od r. 1950 na zeměměřickém odd. KNV
v Liberci. Po sjednocení geodetické služby byl v r. 1954
jmenován ředitelem OÚGK v Liberci. Ústav pod jeho
vedením dosáhl významných úspěchů a byl v r. 1958
vyznamenán za výsledky při zakládání Jednotné evi-
dence půdy "Rudou standartou". Svou cílevědomou
prací přispěl k rozvoji geodézie a kartografie v Severo-
českém kraji. Za práci odbornou a veřejnou byl mnoho-
krát vyznamenán. I po odchodu do důchodu stále se
podílí na geodetických pracích a jejich dalším rozvoji.

28. októbra 1985 - Ing. Karol lurda. Rodák z juhomo-
ravského mesta Třebič. Po skončeni zememeračského in-
žinierstva na Českej vysokej škole technickejv Brne
v Toku 1933 viedla ho služobná povinnost na Slovensko,
ktorému zostal verný dodnes. Pracoval na Inšpekitoráte
katastrálneho vymeriavania v Martine (1933-1942) a
od ·roku 1942 v Bratislave, kde posobil na viacerých pra-
ooviSkách: Triangulačná kancelária (1942-1948), v ro-
koch 1945-1948 ako jej vedúci, zememeračský od-
bor poverenictiev SNR (financii, techniky, stavebnictvp
1949-1953), ved1úci oddelenia geodetických základov a
nového merania na Správo geodézie a kartografie na
Slovensku (1954--1960) a od roku 1960 až do odchodu
do d6chodku, t. j. do 30. 6. 1976, výskumný pracovnik
Astronomicko-geodetického observatória Katedry geode-
tických záklarJov Stavebnej fakulty SVŠT. Je nositerom
"Čestného uznania za zásluhy o rozvoj geodézie a kar-
tografie" z rokov 1968 a 1974.

14. listopadu - Ing. Karel Pecka, v aktivní službě za-
stával funkci ředitele Kartografického nakladatelství
a dále vedoucíh.o Oborového střediska vzdělávání pra-
cujících při VU9TK. Po absolvování zeměmi\řického
inženýrství na CVUT v Praze pracoval u katastrální
měřické služby. V l. 1949-50 se aktivně podílel na zá-
kládání JZD. Od r. 1950 zastával pak funkci vedoucího
kartografického odd. SZKU a od té doby je jeho prak-
tická činnost spojena s kartografickou tvorbou. Zaslou-
žil se o zpracování Státní mapy odvozené v měř.
1 : 5000. Své bohaté zkušenosti uplatnil při budování
Kartografického a reprodukčního ústavu v Praze. Po-
dílel se na tvorbě nových kartografických děl a byl
členem kolektivu vY7.namenaného Státní cenou Kle-
m~nta Gottwalda a Řádem práce. V r. 1971 přešel do
VUGTK a své bohaté zkušenosti uplatňoval v pedago-
gické práci jako vedoucí Oborového střediska vzdělávání
pracujících, jako externí učitel na~ SPŠ zeměměřické
v Praze a člen zkušební komise na CVUT v Praze. Byl
dlouhá léta členem redakční rady našeho časopisu. Jeho
literární činnost je bohatá, je spoluautorem učebnice
Kartografie pro SPŠ zeměmětické. Bohatá byla i jeho
činnost veí'ejná, zejména v CSVTS, kde púsobil řadu
let jako předseda odborné skupiny pro kartografii. Za
l2.-uto činnost byl vyznamenán čestným od~nakem
CSVTS a medailemi k 25. a 30. výročí založení C§\YTS.
Ohodno<'ena byla též jeho činnost v resortu CUGK

vyznamenamm "Nejlepší pracovník resortu" a jeho
působení v nakladatelské činnosti odznakem "Vzorný
pral'ovuík kultury".

Výročí 80 let:

20. listopadu 1985 - prof. Konstantin Alexejevič Sa-
liščev, profesor kartografie na Moskevské universitě,
doktor technických v~d, zasloužilý pracovník karto-
grafie, nositel "Řádu Ríjnové revoluce". Je absolven-
tem Moskevského měřického institutu (dnes MIlGAiK).
Již od počátku své praktické činnosti se věnoval otáz-
kám kartografie a postupem doby zastával řadu ve-
doucích funkcí v tomto oboru. Od r. 1930 začíná pú-
sobit jako pedagog a stává se významným představi-
telem sovětské kartografie. Jeho literární činnost je
velmi bohatá, od vynikajících učebnic až po redakční
práce na atlasech. Významná je i jeho činnost v mezi-
národních společnostech, kde zastával významné funkce,
z nichž jmenujme alespoň funkci presidenta Mezinárodní
kartografické asociace. Jeho práce byla jak v SSSR,
tak i v zahraničí oceněna udělením titulů, řádů a čest-
ných doktorátů.

25. listopadu 1985 - Ing. Viktor Hartl, y aktivní služ-
bě vedoucí odboru evidence nemovitostí USGK v Praze.
Po studiích na ČVUT v Praze nastoupil, jako většina
absolventů v té době, ke katastrální měřičské službě
a evidenci nemovitostí zasvětil prakticky celou svoji
odbornou praxi. Pracoval ve vedoucích funkcích na
min. financí, u osidlovací komise a nakonec dlouhou
dobu na ÚSGK. Má velkou zásluhu o rozvoj a moderni-
zaci evidence nemoyitostí. Byl dlouholetým členem
zkušební komise na CVUT v Praze. Své literární práce
zveřejňoval v našem časopise, je spoluautorem Učebních
textů evidence nemovitostí pro posluchače oboru geo-
dézie a kartografie.

Výročie 8órokov:

13. októbra 1985 -- akademik Antal Tárczy.Hornoch,
čestný občan mesta Šopronu. Narodil sa v Zakarpatskej
Ukrajine. Vysokoškolské štúdia absolvoval v Leobene
(Rakúsko), kde v roku 1923 získal diplom banského
a v roku 1924 banskomeračského inžiniera, ako aj
hodnosť doktora technických vied. V roku 1926 nastú-
pil ako profesor a vedúci Katedry geodézie a banského
meračstva na Vysokú školu banskú a lesnícku v Šopro-
ne. Od roku 1946 je členom Maďarskej akadémie vied
(MAV). Zaslúžil sa o založenie Zememeračskej fakulty
(1949) a Geodetického a geofyzikálneho výskumného
laboratória (GGVL) MAV (1955). Po presťahovaní ban-
ského meračstva do Miškovca (Miskolc) a geodézio do
Budapešti v roku 1959, bol vymenovaný za riaditel'a
GGVL MAV a od roku 1971 za riaditel'a Výskumného
llstavu geodé7.ie a geofyziky MAV. V roku 197~ odišiol
do dóchodku. Je autorom a spoluautorom 6 kníh
a 300 vedeckých a odborných prác. Je členom i čestným
doktorom viacerých zahraničn)'ch akadémií a nosite-
l'om mnohých domácich (Kossuthova cena, Rad práce
atd.) i zahraničných vyznamenaní. Z vel'kého olsruhu
svojich priatel'ov a známých má mnohých aj v CSSR
a osobitný vzťah ho viaže k Slovensku a k BanskeJ
Štiavnici.

Z dalších Týroťí llřipomínáme:

1. Hjna 1525 - před 460 lety se narodil v Praze Tadeáš
Hájek z Hájku, český astronom, lékař a spisovatel za
císaře Rudolfa II. Na Karlově universitě přednášel
matematiku, v Miláně poslouchal Cardana. Zúčastnil se
tureckých válek jako lékař (1566-1570), později se stal
osobním lékařem císařú Maxmiliána II. a Rudolfa n.
Nejvýznamnější jsou v;'ak jeho zásluhy v oboru a,::tro-
nomie. Jeho přičiněním byli na císařský dvúr do Cech
povoláni Tycho de Brahe a Kepler. Sám má prvenství
v určování souřadnic hvězd na základě jejich pozorování
v poledníku. Pokusil se také o triangulaci a mapování,
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když se svými žáky zaměřil některé územní části v okolí
Prahy a nakreslil k nim mapy. Elaborát předložil králi
(v důvěře, že ho podpoří v další práci). ten však mapy
sice velmi pOClhválil, ale k finanční podpoře se neměl.
A tak Hájek slibně započatého díla zanechal. Zemřel
I. záN 1600 v Praze.

4. října 1885 - před 100 lety se narodil jeden z předních
polských geodetů Dr. Ing. Edward Warchalowski, pro-
fesor geodézie a několikanásobný rektor varšavské poly-
techniky. Vystudoval Geodetický institut v Moskvě a po
návratu se zasadilo vybudování geodetického vědecko-
-výzkumného institutu ve Varšavě. Rovněž nemalou
zásluhu měl na organizování zeměměřického studia po
první světové válce na polytechnických vysokých ško-
lách v Polsku. Vedle svých pedagogických povinností
byl publikačně velmi činný. Jako pověřený hlavní
vedoucí nového zaměřování hlavního města Varšavy
(1925-1929) udržoval soustavný kontakt s geodetickou
praxí. V mezinárodních institucích byl představitelem
polských geodetů. Po druhé světové válce se zasloužil
o znovuvybudování zcela zničené varšavské polytech-
niky. Obětavě spolupracoval na poli československo-pol-
ské vzájemnosti. Zemřel 6. b~ezna 1953 ve Varšavě.

4. října 1950 - před 35 lety byl vytvořen v rámci SPŠ
stavební V Brně obor geodézie. Po skromnych začátcích
si vydobyl, stále se zvyšující úrovní. důležité místo
v našem zcměměřickém školství. Mnoho absolventů pů-
sobí dnes v rámci resortu i u jiných organizací a pomáhá
svou dobrou prací rozvoji našeho hospodářství.

,6. října 1735 - před 250 lety se narodil v Halifaxu
(Anglie) Jesse Ramsden, rytec, optik, mechanik a kon-
struktér geodetických a astronomických přístrojů,
které především zdokonalil přesným dělením kruhu
a zlepšenou optikou (Ramsdenův okulár, čtení pomocí
-optického mikrometru aj.). Zemřel 5. listopadu 1800
v Bl'ighthelmstonu.

31. října 1905 - před 80 lety se narodil v Tržici (Jugo.
slavie) Ing. Stanislav Viaclovský.l?o studiu na gymnáziu
v Uh. Brodě a zeměměřictví na CVŠT v Brně vstoupil
VI'. 1929 do katastrální měřické služby v Mor. Třebové,
potom byl ustanoven vedoucím Kmú. v Husto-
pečích a v Židlochovicích. Od r. 1942 byl přeložen do
Brna k novému měření, kde působil jako skupinář
a zaměřil celou řadu moravských obcí a měst. Po sou-
středění geodetické služby byl v.r. 1954 pověřen vede-
ním technické dokumentace u OUGK Brno, kde setrval
až do důchodu v r. 1968. Potom ještě dalších 10 let bri·
gádnicky vypomáhal plnit úkoly u n. p. Geodézie Brno.
Byl skromn,}'m, ale výborným a spolehlivým pracov-
níkem, s příkladnými lidskými vlastnostmi vůči podří-
zeným mladým spolupracovníkům. Jeho svědomitá
práce l;Jyla oceněna titulem "Nejlepší pracovník re-
sortu USGK" v r. 1968. Zemřel v Brně 12. září 1983.

Ill. listopadu 1855 - před 130 lety se narodil v Krouně
(Ceskomoravská vysočina) Prof. Mi!oslav Pelíšek, býv.
profesor deskriptivní geometrie na CVŠT v Brně, když
předtím (do r. 1908) působil na středních prúmyslových
školách v Plzni a Praze. Jeho obsáhlé vědecké dílo se
týká geometrie syntetické (kuželosečky, kolineaee,
perspektiva) a kinematické (kotálnicc, úpatnice). Pro po-
~1U(:hače vydal skript a Deskriptivní geometrie. Na
CYST byl několikrát zvolen děkanem, jednou rektorem.
V brněnském odboru JCMF byl v leter>h 1913-1938
místopředsedou, potom čestným členem. Od r. 1896
byl členem Králov§ké společnosti nauk, od r. 1919 do-
pisujícím členem Ceské akademie věd a zakládajícím
členem Mor. přírodovědecké společnosti. Zemřel 6. listo-
padu 1940 v Brně.

8. prosince 1795 - před 190 lety se narodil v Tondernu
ve Slezvicku Peter Andreas lIansen, astronom a geodet
na hvězdárně v Gothě-Seebergu. Pro účely katastrálního
mapování upravil pruskou trigonometrickou síť v se-
verní a jižní části. Zeměměřičům je známo jeho řešení
Mohy určení dvou bodů při nepřístupné vzdálenosti.
V astronomii se proslavil pracemi o pohybech nebeských
těles a teorií poruch. Zemřel 23. března 1874 v Gothě.

17. decembra 1905 - pred 80 rokmi sa~narodil v Kami-
love (okres Nymburk) dr. Ing ••Jaromír Stěpán. Po absol-
vovaní zememeračského inžinierstva na Českom vyso-
kom učení technickom v Prahe roku 1933, celý život
zostal verný geodézii a kartografii na Slovensku. PósotJil
v Michalovciach (J5:atastrálny meračský úrad - KMU),
v Bardejove (KMU), v 'ľrenčíne (Inšpektorát katastrá}-
neho vymeriavania), v Liptovskom Mikuláši (KMU)
a od roku 1949 až do smrti v Prešove (technický re.ferát
KNV, Oblastný ústav geodézie a kartografie, Ustav
geodézie a kartografie, Inžinierska geodéúa, n. p., Geo-
dézia, n. p.). V roku 1947 získal hodnosť doktora tech-
nických vied. Bol publikačne činný a_podal viacero
zlepšovacích návrhov. Bol nositefom "Cestného uzna-
nia za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie". Zomrel
24. II. 1976 v Prešove.

25. pro.since 1885 - před 100 lety se narodil ve Slati-
ně n. Upou Ing. Franmek Falta. Od r. 1908-1919 pú-
sobil v katastrální měř. službě v Dubrovníku a Kotoru,
pak po válce vstoupil do konsulárních služeb ČSR jako
vícekonzul ve Splitu. V r. 1922 se vrátil do katastrální
služby jako přednosta Kmú. :: Bohumíně, později
v Ostravě. VI'. 1926 zastupoval CSR na mezinárodním
zeměměřickém kongresu v Paříži. V Ostravě vyvíjel
kulturní a sociální činnost v odborovém dělnickém
hnutí. V r. 1936-37 byl jmenován členem poradní,ho
sboru pro veřejné investice. VI'. 1938 byl pí'eložen k Zfř.
do Brna a v říjnu 1945 pověřen vedením samostatného
měřického odboru. Kromě veřejné činnosti byl aktivní
také literárně, v našem časopise (i mimo něj), publikoval
na 30 článkú. Za okupace se projevoval jako ochránce
českých zaměstnancú. Na odpočinek odešel v r. 1947.
Zemřel 18. března 1963 v Bmě.

V roce 1625 - před 360 lety se narodil v Perinaldě
(Itálie) Giovanni Dominieo Cassinl, od r. 1650 profesor
matematiky a astronomie na universitě v Bologni,
později člen francouzské Aka.demie věd a ředitel hvěz-
dárný v Paříži. Nespokojenost s výsledky stupňového
měření na pařížském poledníku pro uriJení velikosti
a tvaru Země, provedené Fernelem a později Picardem
(1669-1670), ho vedly ke snaze vykonat tato měření
znovu a přesněji na prodloužené části poledníku na jih
i sever od Paříže. I když se za svého života přesných
výsledků nedočkal, měl své pokračovatele v dalších
třech potomcích "hvězdářské" rodiny Cassiniovců, i za,
nícených členů pařížské akademie. Jeho zásluhy na
pracích stupňových měření jsou značné. Ke konci života
oslepl a zemřel v r. 1712 v Paříži.

1785 - pred 200 rokmi lipský kníhkupec Justus
Perthes založil Zemepisno-kartografický ústav, ktorý
povodne vydával iba zemepisnú literatúru a známy
almanach Gotha, ale v roku 1801 vydal aj prvú mapu
a v roku 1809 Atlas všetkých známych krajín zemegule
- jeden z prvých dokonalých atlasov sveta. Vydava-
terská čillnosť súbežne s rozvojom techniky vzrastala
a mapy, atlasy i glóbusy z Lipska dodávali do celého
sveta. Od roku 1953 sa vydavatel'stvo volá Hermann
lIaack/Gotha-Leipzig. Je to národný podnik, vybavený
najmodernejšou tlačiarenskou technikou. a má vel'ký
štáb vedeckých i odborných pracovníkovo Každý rok
publikuje okolo 160 titulov, a to modemé všeobecné
i špeciálne atlasy, glóbusy. školské mapy i odbornú
literatúru. Výrobky sú známe a vyhl'adávané nielen
v NDR a v Európe, ale na celom svete.

1845 - pred 140 rokmi bol a v Lenillgracle založená
knižnica Zemepisnej spoločnosti ZSSR. Knižnica má
dnes vyše 430 000 zvazkov a sú v nej uložené cenné
vedecké knihy, mapy a atlasy.

1885 - pred 100 rokmi začal Rakúsko-uhorský vojenský
zemepisný ústav vo Viedni fotogrametrické mapovanie
Vysokých Tatier.

1950 - pred 35 rokmi bol vládnym nariadením č. 43/
/1950 Zb. zriadený pri Povereníctve technicky oblastný
orgán - Sloyenský zememeračský a kartografický ústav
(SLOVZAKU) v Bratislave, pre verejné vymeriavacie
a mapovacie práce celoštátneho významu a práce oso-
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bitnej povahy a dóležitosti. PodTa vyhlášky č. 197/1950
Ú. v. boli do SLOVZAKÚ zlúčené: Triangulačná kan·
celária v Bratislave, Reprodl.\kčný ústav v Martine
a Archív máp katastrálnych v Bratislave, ako aj agenda
výškových geodetických základov. Dňom 1. 1. 1954
z neho vznikolGeodetický, topografický a kartogra-
fický ústav.

1960 - pred 25 rokmi vyšlo prvé číslo časopisu Hlavnej
správy geodézie a kartografie Bulharskej rudovej re-
publiky Geodezija, kartografija, zemeustrojstvo.

V roce 1960 - před 25 lety vydala ÚSGK soubor map
správního rozdělení ČSSR v měřítku 1 : 200 000. Byly
sestaveny a kartograficky zpracovány v souvislém kladu
listů, takže po vyhlášení nové územní organizace
k 1. červnu 1960 sloužily jako podklad pro sestavení
map jednotlivých krajů. Tyto mapy byly využívány pro
návrhy nového uspořádání a reorganizaci průmyslových
a zemědělských podniků, distribuční sítě i společenských
organizací v rámci nových okresů a krajů. Sloužily též
jako podklad pro další kartografickou tvorbu. Rozho-
dující podíl na jejich vydání měli pracovníci Karto-
grafických a reprodukčních ústavů v Praze a Bratislavě.

1980 - pred 5 rokmi vydali Slovenská akadémie vied
(SAV) a Slovenský úrad geodézie a kartografie Atlas
SSR - prvé komplexné kartografické dielo o Slovensku.
Atlas je rozčlenený do 15 samostatných kapitol, ktoré
na 74 tlačových hárkoch obsahujú 866 máp a 270 do-
plňujúcich máp, výrezov, profilov a grafov. Základné
mapy sú prezentované v mierke 1 : 500 000, respektíve
1 ; 750000, od nich je odvodený mierkový rad až k ma-
pám v mierke 1 : 6 000 000. Na vypracovaní jednotli-
vých máp sa zúčastnili ústavy SAV, vysoké školy
a rezortné ústavy. Samostatnú prílohu tvorí textová
časť Atlasu SSR. Jej poslaním je podať informáciu
o metodických aspektoch tvorby jednotlivých máp,
zvýrazniť dominujúce prvky a osobitnosti obsahu máp
a pramene, na základe ktorých boli mapy vypracované.
Textová časť Atlasu SSR bola vydaná v troch samo-
statných knižných publikáciách a v troch jazykoch
(slovenský, ruský a an~Jický).

Pro příští GaKO připravujeme:

LENKO, D.: Pred XVII. zjazdom KSC, na prahu
8. piiťročnice

SOUČEK, Z.: Automatizovaná sumarizace údajů
evidence nemovitostí

BROŽ, V.: Kontrolní měření geometrických para-
metrů dálnic a silnic

Zemřel Doc. Ing. Jiří Malý, CSc.
92.Malý:528

Dne 30. srpna 1985 ze-
snul náhle Doc. :mg. Jiří
Malý, CSc., pracovník ka-
tedry geodézie a pozem·
kových úprav stavební fa-
kulty CVUT v Praze. V jeho
osobnosti jsme ztratili vý-
borného pedagoga, pilného
a svědomitého pracovníka,
přímého člověka a angažo-
vaného straníka.

Doc. Malý se narodil
12. 12. 1928 v Praze,.absol.

voval reálné gymnázium v Praze 10 a v roce 1952
úspěšně ukončil Vysokou školu speciálních nauk ČVUT,
obor zeměměřický. V témže roce byl přijat za asistenta
ústavu prof. Fialy. Teoretické znalosti si Doc. Malý
rozšířil absolvováním praxe a třísemestrovým post-
graduálním kurzem numerické matematiky na Karlově
univerzitě. Získané poznatky uplatnil ve své kandidát-
ské dizertační práci: "Užití maticového počtu při
vyrovnání rovinných trigonometrických sítí na samo-
činných počítačích", obhájené roku 1971. O šest let
později se habilitoval pro obor geodézie a pozemkových
úprav. Byl spoluautorem Geodetické příručky, Geodé-
zie pro VěZ, učebních textů z Výpočetní techniky, tří
přepracovaných vydání Geodézie III, _znichž poslední
vydání bylo oceněno Cenou rektora CVUT, řešitelem
dílčích resortních a fakultních výzkumných úkolů
a autorem několika odborných referátů a přednášek.
Politická činnost s. Doc. Malého se započala prací ve

Svazu mládeže (SČM, nyní SSM) na gymnáziu, pokra-
čovala na vysoké škole a vyústila jeho vstupem do KSČ.
Od vstupu na vysokou školu zastával náročné mládež-
nické, odborářské a stranické funkce na úrovni fakulty
i vyšších orgánů, vedl individuální výuku absolventů
dělnických kurzů a řadu let pečoval o zahraniční stu-
denty. Jako vedoucí učitel ročníků, přednášející, ve·
doucí školení a lektor stranické výchovy aktivně poli-
ticky působil svým osobním přl'kladem a jednáním na
studenty a spolupracovníky. Za tuto politickou a pe·
dagogickou práci byl Doc. Malý vyznamenán medailí
ČVUT a řadou čestných uznání.
Jeho náhlý odchod znamená pro pracovníky vysoké

školy a pro celou zeměměřickou veřejnost citelnou ztrá-
tu, ztrátu tím větší, že soudruh Doc. Mal)' byl do posled-
ní chvíle svého živo~a ne??-avnjm, obětavým a.~ktivn~m
pracovníkem. Odesel zak profesora FrantIska FIa-
ly, DrSc., a pokračovatel díla Doc. Jana Kašpara, CSc.
Za svého téměř 35tiletého působení na vysoké škole
přispíval svou každodenní pečlivou prací k rozšiřování
poznatků a vědomostí studentů a absolventů oboru
geodézie a kartografie.

Prosíme čtenáře, aby si laskavě opravili chybu v GaKO
č. 10/85, Literární hlídka, str. 267, vpravo dole. Správné
číslo ČSN je 73 0416.

. Redakce
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Vermessungstechnik, Č. 1/85
Deumlich, F.: S optimismem, tvůrčí aktivitou a energií
vstříc roku 1985, s. 2~3.

Stecher, R.: Význam času a četnosti při současných mě-
řických metodách, s. 3--6.

Reppchen, G.: Výsledky pedagogické práce na odborných
geodetických školách, s. 6~8.

Seyfert, E.: Využití mapování z velkých výšek při tvor-
bě velkoměřítkových map fotogrammetricky, s. 9--11.

Zimmermann, R.: Výkres oblouku, získaný prostřed-
nictvím výpočtu vzepětí ze souřadnic bodů, s. ll~12.

Krakau, W.: Určení hodnot pro nastavení mikrofilmo-
vací kamery na plochý film RM 70 při libovolném
zmenšení, s. 13.

Kusch, M.: Strojové sestavení seznamu obydlených
míst NDR s využitím fotosazby, s. 14-15.

Sandner, E.: Podstata zeměpisně geografických map,
s. 15-17.

-Martens, H .. J.: Měřieké chyby a spolehlivost měření,
s. 17~20.

Kiliches, O.: Metody určení vedení podzemních vedení,
s. 20-22.

Vermessungstechnik, Č. 2/85
Passler, D.: Zhotovování podkladů pro plánování in-
vestic pomocí letecké fotogrammetrie, s. 38-42.

Scholer, H.: Některé úvahy o kompenzaci smazu zobra-
zení v leteckých fotokomorách s ukázkou na příkladě
komory LMK, s. 42-45.

Wurtz, G.: Zvláštnosti snímkovacího syst.ému UMK 1318
při snímkování v infračervené oblasti, s. 46-47.

Lieberasch, R.: Bloková tachymetrie - optimální me-
toda zhuštění polohopisných sítí s využitím auto-
matického tachymetru RECOTA, s. 47-49.

_HotJmeister, H.: Zpracování geodetických kontrolních
měření s využitím náhodných funkcí, s. 50-52.

Ogrissek, R.: Metodika výzkumu historie map a výrobků
prvého maďarského kartografa Lazarus Secretarius
z počátku XVI. století, s. 53-55.

Piehl, 1..•1.: Využití automatizovaného kreslícího stolu
v projekčně-geodetické organizaci Německých stát-
ních drah, s. 56-57.

Toussaint, E.: Automatizovaná tvorba geodetických
základů topografických map, s. 57-58.

Deumlich, F.: Přínos H. Peschelse pro geodetické vzdě-
lání, s. 58-60.

Jakob, G.: Příspěvek ke korekcím měřických a časových
řad, s. 60-61.

Vermessungsteclmik, Č. 3/85
Barbel, Baer. - Franke, A.: Obsah a formy vědecko-
technických informací v geodézii a kartografii
v NDR s využitím programového systému AIDOS
OS/ES, s. 74-77.

Deumlich, F.: Porovnání vysokoškolského studia v růz-
ných zemích, s. 77-79.

Lang, H. - Schmidt, M.: K otázce zpracování technické
normy "Pevné body v inženýrské geodézii",s. 79-1H.

Silar, F.: K otázce interpretace výsledků geodetických
měření posunů, s. 81-84.

}'1arckwardt, W.: Algoritmus interpolace a zhlazování
vrstevnic pro jejich automatickou kresbu, s. 85-86.

Katharina, W ojdziak: Obnova map s využitím leteckých
snímků, s. 87-88.

Krakau, W.: Problémy sjednocení teritoriálních sítí
pro sběr dat se zobrazovacími sítěmi pro karto-
diogramy zpracovanými automatizovaně, s. 88-90.

Rodig, K. H.: K otázce velikosti plochy NDR ve Sta-
tistických ročenkách, s. 90-91.

Korth, TV.: Družicové systémy pro regionální opera-
tivní využití družicové interferometrie, s. 91-93.

Noack, G.: Výzkum systematických změn záměrné
přímky velmi přesného nivelačního přístroje Ni 002
z VEB CARL ZEISS JENA ve stejnosměrných astří-
davých magnetických polích, s. 93-94.

Lieberasch, R.: K vytyčování přímek při měření pro-
filú pomocí automatického tachymetru RECOTA,
s. 94~96.

Geodézia és Kartográfia, č. 2/85
HotJer, f.: Čtyřicet let, s. 73-81.
Somogyi, J.: Směry rozvoje aerotriangulace, s. 81-83.
Detrekiii, A.: 125-té výročí narození prof. L. Bodola,
s. 84-85.

Jójárt, L.: Registrace nároků na dlouhodobé užívání
pozemku, s. 85-89.

Osemniczky, L.: Možnosti tvorby výrobních geodetic-
kých systémů, s. 89-94.

NgUllén Ohí Thong: Výpočet modelů variací tížnicových
odchylek v závislosti na čase, s. 94-100.

Weisz, E.: Výpočet modelů pro určení věrohodných
vertikálních pohybů terénu, s. 101-105.

Karsay, F. - Probocskai, E. - Liebhaber, f.: Geode-
tické práce při obnově Arpadyho mostu v Buda-
pešti, s. 106-ll0.

Székely, D.: Výzkum využití digitálního tachymetru
WILD TC-I v inženýrské geodézii, s. lll-Il7.

Németh, F.: Tvorba map pro lesní hospodářství, s. ll7
až 121.

Geodézia és Kartográfia, č. 3/85
Angus-Leppan, P. V.: Národní a mezinárodní geodetická
současnost, s. 153-159.

Vincze, V.: Časová spirála jako geografická ordináta,
s. 159-162.

Szabó, B.: Pozemková reforma z roku 1945, s. 162-169.
Szentesi, A.: Informační systém sloužící zemědělství,
opírající se o dálkový průzkum, s. 170-176.

V. Hetényi Mária: Porovnání matematických modelů
pro zjištění horizontálních pohybů, s. 177-180.

Székely, D.: Ověření přístrojových systémů sloužících
k přistání letadel pomocí digitálního tachymetru.
s. 181-186.

Martinovich, S.: Nové geografické atlasy ve školním
procesu, s. 186-191.

Gallai, f.: Maďarští geodeti na Sahaře, s. 191~194.
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Boreckij, M. Ju.: Rozvíjet výzkumně-vývojové práce
v podnicích, s. 1-6.

Brllkin, P. A. - Denisov, V. P.: Normování práce a ma-
teriální stimulace v komplexních brigádách, pracují-
cích na základě jednotného příkazu, s. 6-10.

Přední brigáda, s. 11-12.
Se znakem kvality, s. 12.
Rajzman, G. P.: Závažná práce podnikového muzea,
s. 13-14.

Medvedev, P. A.: Vzorce se zlepšenou konvergencí pro
řešení hlavních geodetických úloh, s. 14-16.

Poliščuk, Ju. V. - Zabolotnyj, Ju. N.: O chybách za-
měřování při inženýrsko-geodetických pracích, s. 16
až 18.

Mozžerin, Ju. G.: K otázce vyrovnání polygonových
poř'adů, s. 18-20.

Moškin, V. I. - Treskunov, Je. B.: Zjišťování přesnosti
určování plochy opticko-elektronickými skanery,
s.20-23.

Bogdanov, B. G.: O prodloužení životnosti pilířů v ob·
lastech s věčně promrzlou půdou, s. 23-25.

Astašenkov, G. G. - Šestakov, S. I.: Výzkum geodetické
kontroly zhotovených částí hydrogenerátoru, s. 25
až 27.

Vovdin, M. P. - Levintas, V. Ja.: Vf-zkum oboustranné
trigonometrické nivelace při zaměřování řečišť,
s.28-29.

Širov, F. V. - Varenov, A. A. - Trenin, A. B.: vý-
sledky výzkumu světelného dálkoměru DKOOl,
s. 29-30.

Čarušnikov, V. A.: Pojem "kontrola", s. 30.
Kotcov, V. A. -- Jurev, V. I.: Studium vlastností li-
niových objektů metodou kanonické korelace, s. 31
až 34.

Šavrov, S. A. -- Ovetkov, A. V. - Sidorenko, N. A.:
Rychlá transformace číselných kartografických zob-
razení, s. 34-35.

Badera, V. V. - Levickij, V. A. -- Ohlyncev, Ju. V.:
Způsob určení polohových posunů říčního řečiště,
s.35-37.

Tj'uflin, Ju. S. -- kolektiv: Zkušenosti z tvorby tema-
tických fotomap části území Mě"íce s využitím sy·
stému číselného zpracování zobrazení, s. 38-44.

Muradov, G. M. - Zablockij, F. D. -. Koblenc, Ja. p'.-
Kuli.~, L. A.: Nová etapa v osvojování AntarktIdy,
s. 45-49.

Antipov, I. T. - Krylov, N. A. - Nettm'l/vaki"!" !u. 1\.
- Nechin, S. S.: Na XV. kongresu Mezmarodm,
společnosti fotogrammetrie a dálkového průzkumu,
s.49-53.

Děkanát fakulty stavební ČVUT v Praze vypisuje
konkurs

na obsazení místa odborného asistenta na kaJedře geo-
dézie a pozemkových úprav. Požadavky: VS vzdělání
geodetického oboru, kádrové předpoklady, věk do
35 let. Přihlášky s dotazníkem a podrobným životopi;
sem zašlete do tří týdnů po uveřejnění inzerátu na KPU
fakulty stavební Českého vysokého učení technického,
Thákurova 7, 16629 Praha 6.

Děkanát fakulty stavební
éVUT v Praze

Využití laserové techniky v inženýrské
geodézii

Krajské výbory ČSVTS společnosti geodézie a karto-
grafie Středo českého a Východočeského kraje spolu
s pobočkami ČSVTS Geodetické a kartografické správy
pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu a G~odézie, n. p.,
Pardubice pořádají odbornou konferencI "VYUŽIT t
LASEROVE TEOHNIKY V INŽENÝRSKÉ GEO-
DÉZII", která se koná ve dnech 25.-26. února 1986
v Hradci Králové.
Odborná náplň konference je zaměřena na čtyři té-

matické okruhy:
- informace o současném stavu vývoje a výroby lase-

rových přístrojů a pomůcek včetně unikátních zaří-
zení určených pro aplikace v investiční výstavbě,

- informace o nových metodách měření s využi tím
laserové techniky v geodézii a důlním měřictví,

- informace z oblasti vytyč ovacích prací, řízení sta-
vebních strojů a jiných mechanismů a měření posunů
a přetvoření stavebních objektů a jejich částí,

- teoretické otázky související s využitím laserové
techniky.
Paralelně s přednáškami konference bude probíhat

národní výstava Tesly Holešovice a výstava prototypů
jednotlivých pracovišf..
Na této konferenci se uskuteční schůzka absolventú

ČVUT - FSv oboru geodézie a kartografie, kteří se ve
své diplomové práci zabývali laserovou problematikou.
Diplomanti, sdělte své adresy pořadatelúm, aby Vám
mohla být zaslána přihláška.
Žádáme zájemce o tuto konferenci, aby co nejdříve

zaslali své přihlášky s uvedením počtu osob a úplných
adres na:

Pobočka ČSVTS, Geodetická a kartografická
správa pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu,
Arbesovo náměstí 4, 15092 Praha 5 - Smí·
chov

Ing. Milan Kašpar, OSe.,
odborný garant konference,

FSv ČVUT, Praha

Seminář "Nová letecká technika a kva-
lita snímkování"

Odborná skupina !703 fotogrammetJie a dálkový prú-
zkum Země při Ceském výboru CSVTS společnosti
geodézie a kartografie (GK) a Koordinační výbor
ČSVTS - GK pro Yýchodočeský kraj za organizační
spolupráce pobočky CSVTS při n. p. Geodézie Pardubice,
pořádají 19. února 1986 v Pardubicích republikový se-
minář "Nová letecká technika a kvalita snímkování".
Na programu budou tato témata:

- požadavky resortu éťJGK na letecké měřické sním-
kování v 8.5LP,

- úkoly resortu MLVH v oblasti fotogrammetrického
mapování v 8.5LP,

- nová letecká technika (předběžné charakteristiky,
perspektivy nasazení),

- směrnice pro vyžadování a dodávání leteckých mě-
řických snímkú, ,

- komora LMK - možnosti a výsledky uskutečněných
zkoušek,

- zkušenosti s leteckými snímky pořízenými za zhor-
šených povětrnostních podmínek,

-- fotoletecká služba v NDR.

Ing. Petr Štěpán,
odborný garant seminríře,

Oeodézie, n. p., Pardubice
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VŠE NEJLEPší

Soutěž GEOFOTO '85
Autor: Ing. Jan Koubek, ČÚGK
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I v silných mrazech pracují geodeti při
vytyčování staveniště

Soutěž GEOFOTO '85
Autor: Ing. Vladimír Kunc, Geodézie, n. p., Pardubice
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~~ ',' ~ --:-" '; "'k PŘíRUČKA AUIOMAJIIOVANÝCH
SYSTÉMŮ RtlENí1985

Přináší praktické informace z oblasti tvorby, zavádění a
realizace automatizovaných systémů řízení. Seznamuje
s technickými a programovanými prostředky, s metodami
ASŘ a s otázkami efektivnosti využívání výpočetní tech-
niky; obsahuje i praktické návody a pomůcky pro práci
s výpočetní technikou.

Řídícím pracovníkům, projektantům, programátorům, pra-
covníkům ve výpočetních střediscích a všem, kdo se po-
dílejí na vytváření projektů ASŘ, jejich realizaci a využi-
tí v praxi.

ANAlÝIARUDA PRODUKTŮ
JEJICH IPRACOVÁ.Ní

Kniha probírá způsoby a metody odběru vzorku a jeho
úpravy až po vzorek analytický a popisuje způsoby roz-
kladu, dělení a stanovení většiny prvků vyskytujících se
v aplikované anorganické analýze, včetně nejmoderněj-
ších instrumentálních metod. Závěrečná kapitola se zabý-
vá matematickým zpracováním výsledků analýz.

Chemikům-analytikům se středním a vysokoškolským vzdě-
láním, pracujícím v chemickém průmyslu, v těžbě a zpra-
cování rud, v geologii, hutnictví, metalurgii, v keramic-
kém a sklářské průmyslu a studujícím středních a vyso-
kých škol příslušných oborů.

Zde odstřihněte a pošlete na .adresu SNTL - NakladatBlství technické literatury, odbytové oddělení,
Spálená 51, 11302 Praha 1

____výt. Laitl - Ehleman: Příručka automatizovaných systémů řízení 1985
______výt. Michal a kol.: Analýza rud a produktů jejich zpracování


