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528:378 [437.10) ,,1970"

KOVAŘIK, I., KRUMPHANZL, V.

Rok 1970 ve výchově zeměměřických inženýrA na
ČVUT v Praze.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1970, Č. 12,
s. 291-292.

Současný stav a uspořádání zeměměřlckého stu-
dia na Ceském vysokém učení technickém v Pra-
ze. Úkoly v oblasti politicko-výchovné a pedago-
gické práce. Poslání školy v oblasti vědeckový-
zkumné činnosti. Spolupráce s praxí.

528.932:551.4 (437)

MARTINEK, M.

Některé základni kvantitativní tidaje získané při
morfografické typizaci reliéfu ČSSR.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1970, č. 12,
s. 293-298, 15 obr., 7 tab., 7 11t.

Výsledky statistických šetření z hlediska orogra-
fického třídění a z hlediska typologické klasifi-
kace jako souborné výsledky statistických vyšet-
ření reliéfu CSSR.

528:681.322

CER~ANSKt, I.
Použitie stolných elektronických poěitaěov v geo-
dézii.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1970, Č. 12,
s. 299-304, 4 obr., 2 lit.

Charakteristika elektronických kalkulačiek [stol-
ných elektronických počítačov). Stručný popis
elektronickej kalkulačky Soemtron 220. Prlklady
pre využitie Soemtron 220 v geodézl1.

528.722.6:612.843.72
VYHNÁNEK, v.

Fyziologické tiěinky při stereofotogrammetrickém
vyhodnocovlini.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1970, Č. 12,
s. 305-310, 2 obr., 6 tab., 4 11t.

vývoj sledování stereoskopických možností. Vliv
fotogrammetrlckého vyhodnocování na zrakovou
únavu. Provozní zkoušky vyhodnocovatelil., jejich
postup, rozbor a zhodnocení. Návrh na sledování
fyziologických t1člnkil. při stereofotogrammetric-
kém vyhodnocování.

, 528:378/437.10/,,1970"
KOVAŘIK, I., KRUMPHANZL, V.
Oas Iahr 1970 in der Ausbildung der Vermessungs-
ingenieure an der Technischen Hochschule in Prag.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1970, Nr. 12,
Seite 291-292.

Gegenwllrtiger Stand und Gestaltung des Studlums
des Vermessungswesens an der Technlschen Hoch-
schule ln Prag. Aufgaben auf dem Gebiet der po-
l1tisch-erzieherlschen und plldagoglschen Arbelt.
Sendung der Schule auf dem Gebiet der wissen-
schaftl1chen Forschungstlltigkeit. Zusammenarbeit
mit der Praxis.

528.932:551.4 [437)
MARTINEK, M.
Einige bei der morpbograpbischen Tvpisierung
des Reliefs der CSSR erreichte quantitative Grond-
angaben.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1970, Nr. 12,
Seite 293-298, 15 Abb., 7 Tab. 7 Lit.

Ergebnisse statistischer Untersuchungen von dem
Gesichtspunkt der orographischen Einrelhung 50-
wle von dem Geslchtspunkt der typologischen
Klassifizlerung, als vollstllndlge Ergebnlsse der
statisUschen Untersuchungen des Rel1efs der CSSR.

528:681.322
CER~ANSKt, I.
Anwendung elektronischer Tischrechner in der
Geodisie.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1970, Nr. 12,
Selte 299-304, 4 Abb., 2 Lit.

Charakteristik der elektronlschen Kalkulrechner
[elektronlscher Tischrechner). Kurze Beschrel-
bung des elektronlschen Tischrechners Soemtron
220 ln der Geodllsie. Belsplele filr die Anwendung
des Soemtron 220 in der Geodllsle.

528.722.6:612.843.72
VYHNÁNEK, V.
Physiologische Wirkung bei der stereophoto-
grammetrischen Auswertung.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1970, Nr. 12,
Seite 305-310, 2 Abb., 6 Tab., 4 Lit.

Entwicklung der Verfolgung stereoskoplscher
Mtlgl1chkeiten. EinfluB der photogrammetrlschen
Auswertung auf dle ErmUdung der Augen. Be-
trlebspriifungen der Auswerter, deren Vorgang.
Analyse und Bewertung. Vorschlag einer Ver-
folgung der physlologischen Wlrkungen bel der
stereophotogrammetrischen· Auswertung.



528:378/437.10/ ••1970"
KDVARIK, I., KRUMPHANZL, V.
Education of Land Surveyors at the Czech Tech,
nical University in Prague in the Year 1970.
GeodeUcký a kartografický obzor, 16, 1970, No. 12,

pp. 291-292.
Present state and organizaUon of surveying edll-
caUon at the Czech Technlcal UnIversity ln Pra-
gue. Tasks ln the field of poliUcal educaUon and
teachlng. ParticlpaUon of the UnIversity ln the
field of research and sclenUfic activlUes. Co-ope"
ration with survey organlzaUons.

528.932:551.4 (437)
MARTINEK, M.
Some Fundamental Quantitative Data Obtained by
Morphographical Relief Typification of the CSSR.
Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, No. 12,

pp. 293-298, 15 flg., 7 tab., 7 ref.
Results of statistical lnvestigations from the pOillt
of vlew of orographlcal and typologlcal classl-
flcaUol'ls as general results of sta tisU cal relief
lnvesUgaUons of the CSSR.

528:681.332
CERJ'jANSKÝ, I.
Use of Electronic Desk Calculators in Surveying.
Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, No. 12,

pp. 299-304, 4 flg., 2 ref.
CharacterlsUc of electronlc calculators (desk elec-
tronlc compuUng calculators). Short descrlption
of the electronlc calculator Soemtron 220. Exam-
ples of use of Soemtron 220 ln surveylng.

528.722.6:612.843.72
VYHNANEK, V.
Physiological Effect. of Stereophotogrammetric
PlottiDg.
Geodetický a kartografický obzor, 16,1970, No. 12,

pp. 305-310, 2 fig., 6 tab., 4 ref.
Development of studylng the stereoscopic possl-
bil1Ues. lnfluence of stereophotogrammetrlc plot-
ting on the faUgue of eyes. Worklng tests of ope-
rators, procedure of the tests, analysls and eva-
luation. Proposal of regular studylng of physlolo-
gical effects of stereophotogrammetrlc plotUng.
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528:378/437.10/ ••1970"
KDVARIK, I., KRUMPHANZL, V.
L'année 1970 dans l'éducation ďingénieurs-géo-
metres a la Haute Ecole Technique a Prague.
Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, No 12,

pages 291-292.
Etat actuel et organisation de l'enseignement géo-
désique II la Haute Ecole Technique a Prague.
Mlss10ns dans le domaine du travall pédagogique
et politico-éducat1f. Mlss10n de l'Ecole dans le do-
maine de l'activité scienUfique et de recherches.
Coopération a1tec la pratique.

528.932:551.4 (437)
MARTINEK, M.
Quelques lndlcations essentielles quantitatives ob·
tenues par la typisation morphographique du re-
lief tchécoslovaque.
Geodetický a kartografický obzor, 16,1970, No 12,

pages 293-298, 15 lllustratlons, 7 tableaux, 7 lit-
tératures.

Résultats des enqui'ltes statisUques du polnt de vue
triage orographique et du polnt de vue class1f1·
cation typologlque comme résultat global des exa·
mens statistiques du relief en Tchécoslovaqule.

528:681.322
CERJ'jANsKÝ, I.
L'utilisation des celculateurs électroniques d'établi
en géodésie.
Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, No 12,

pages 299-304, 4 lllustrations, 2 littératures.
Caractérlstiques des calculateurs électronlques
[ordlnateurs électronlques ďétabli). Brěve de-
scrlption du calculateur Soemtron 220. Exemples
pour I'exploitation du Soemtron 220 en géodésie.

528.722.6:612.843.72
VYHNÁNEK, V.
Les eUets physiologiques durant la restitution sté·
réophotogrammétrique.
Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, No 12,

pages 305-310, 2 lllustrations, 6 tableaux, 4 lit-
tératures.

Evolution de 1'0bservaUon des possibiUtés stéréo-
scopiques. Influence de la restitution photogram-
métrlque sur la fatigue de la vue. Les essals de
service des restituteurs, le procédé, l'analyse
et mlse en valeur. Proposition pour l'observaUon
de l'lnfluence physlologique pendant la restituUon
stéréophotogrammétrlque.
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Rok 1970 ve výchově zeměměřických
inženýrů na ČVUT v Praze Doc. Ing. Dr. Jaroslav Kovařík, CSc.,

prof. Ing. Dr. Václav Krumphanzl,
proděkani směru geodézie a kartografie

na fakultě stavebnl ČVUT v Praze

Rok 1970 nám připomněl ně1{olik výročí zl-
sadního významu pro socialistický vývoj našeho
státu a sám se stal jednLn z významných m1\ní1{ů
na cestě tohoto vývoje. To p~oto, že je naplněn in-
tenzivním, úspěšným úsillm při realizaci konsoli-
dačního procesu, směřujíCího k nápravě minulých
nedostatkfi a chyb, k rozpracování vytyčené reál-
ně, progresívní další ces,y a kp. společnému; sou--
sti'>eděnému postupu na této cestě. Jednu z úl-oh
kHčOJěho významu musí sp.hrát výchova na ško-
lách všech stupňfi od základních škol až po školy
vysoké. Na těcht,oškolách to platí tím více v obo-
rech, které pr10šly zejména v posledním čtvrtsto-
lelí pronikavým vývlojem a stojí do budoucna před
významnými úkoly v oblasti politické, hospodář-
ské, kulturní i celého ostatního živlota společnosti.
K takovým ,oborfim patří geodézie a kartografie.
Proto chceme dnes krátce seznámit naši odbornou
veřejnost s přístupem k úkolfim doby na nejstarším
uč1l1štl výchovy vysokoškolsky kvalifikovaných od-
borníkfi v oboru geodézie a kartografie v ČSSR -
na Českém vysokém učení technic1{ém v Praze.
Studium zp.měměř1ckého inženýrství je nyní na

ČVUT organizačně začleněno jako jeden ze šesti
studijních směrů stavební fakulty. Denní studium
trvá pět let, dálkové šest let a je v obou formách
zakončováno diplomovou prací a státní závěrečnou
zkouškou, jejímž úspěšným složením získávají ab-
solventi označení "zeměměřický inženýr". Stejně
jakiÓ o in".enýrsl<ých ú1{olech nr'1xe phtl i o studiu
našeho oboru, že je neméně obsažné a náročné, než
je tomu u ostatních technických oborfi.
Dosavadní vývoj oboru geodézÍi'~ a kartografie na

ČVUT po stránce obsahové i organizační byl až do
roku 1968 v hlavních rysech popsán v příspěvku
"vývoj civilních vysokých a středních zeměměřic-
kých škol v Československu v letech 1918-1968",
otištěném v čísle 4/1968 našeho časopisu. Proto -
pokud se týká dosavadního vý\Tloje-mfižeme k od-
kazu na zmíněný příspěvek dodat j1en poznámku za
uplynulá dvě léta, která na směru geodézi,e a kar-
tografie fakulty stavební ČVUT proběhla bez váž-
ných výkyvfidíky hlavně tomu, že vedoucí pracov-
níci směru a celý jeho kolektiv soustředili svoji
energii i ve složité situaci let 1968-1969 pi'>3devším
na úkoly školy a řešili tyto úkoly v permanentní
dobré spolupráci orgánfi a org:mizacL Bylose ostat-
ně oč starat, když od roku 1968 do 1970 pol{ročil
reformovaný učební plán výchovy univerzálního ze-
měměřického inženýra d,o nejvyšších dvou ročníKfi
studia, což si vyžádalo nemálo energie a času. Po-
čínaje rokem 1970 tedy vydává škola z denního
studia absolventy širokého pl'Ofilu, kteří až v závě-
ru studia volbou jedné ze čtyř skupin několika
predmětO uzavírají a v malé míře prohlubují svoji
prfipravu v oblasti, do které mají nastoupit v pra-
xi nebo o kterou mají sami zájem. Jsou to volitl9lné
skupiny geodetlcko-fotogrammetrická, geodeticko-
-astronomická, pozemkových úprav, kartografická.

Učební plán dálkového studia je koncipován v ce-
lém roz3ahu bez diferenciace pro všechny obvyklé
práce zeměměřické praxe. Hlavní charakteristiky
současného učebního plánu byly souhrnně uvedeny
ve zm.něném jíž čísle 4/1968 GaKO.
Nyní k hlavním úk!olOmškoly, jak vyplývají ze

širších souvislosti úlohy naší školsKé soustavy a je-
jího resorlního ministerstva, z úkolů ČVUT a jeho
staJebnífaku1ty, ve vlastní pracovní oblasti směru
g~odézie a kartogrlifie pak z plánu hlavních úkolů
rozvoje, vypracovaného v roce 1969 za součinností
vledoucích pr'lr,ovní1<ů směru a výboru ZO KSČ
a projednaného pracovním kolektivem směru ja-
ko s něrnice pfiO příští období. Jedním z vodítek
pro z3.jišťování plotřeb rozv1oje oboru geodézie a kar-
tografie v našem státě jsou nám závěry z jednání
byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce v čes1{ých
zemích ke "Zprávě o stavu kons.olidace poměrll
a zaměření další činnosti ČÚGK v Praze", uskuteč-
něného v únoru t. r. Plněni úl{,olll, vyplývajících
z toruotodokumentu pro školu, považujeme za naši
prvořadou záležitost.

Oblast poltttcko-výchovné práce

V současné době je na škole dok'ončována v pl-
ném souladu státních a stranických orgánů základ-
ní etapa konsolidačního a dlferenciačního proce-
su, na níž naváže péče o plné sj3dnocení a vyzbro-
jeni praco ního kole1{tivu, především učitelů, k ak-
tivní výchovné práci v duchu našeho slocialistické-
ho vývoje. POjde přitom ovšem nejen o základní
obecné téze, ale také o rozvíjení schopností a záj-
mu studentfi pro politickoorganizátorskou činnost
v konkrétní praxi našeho oboru. V tomto směru
naši dosavadni absolventi nevykazují často - po-
dobně jako je tomu i v jiných oborech - žádoucí
pochopení a sebejisto ~u.
Významným pokrokem se musí na škole stát

upevňování a široké aktivizování S'ocialistického
svazu mládeže. V tétlo sóuvislosti lze kvitovat, že na
stavební fakultě ČVUT se při ustavování fakultní
organízace Svazu velmi aktivně projp.vilo několik
studentů směru g'90dé7.ie a kartografie, kteří nyní
obětavě pokračují v úsilí o rozšiřování členské zá-
kladny a o nozvíjení činnosti politické, odborné,
společenské, publikační a ostatní.

Prvořadým úkolem je příprava pos'graduálního
studia tak, aby mohlo být zahájeno šKolním rOKem
1971/72. Požadavky na toto studium byly diskuto-
vány na ČÚGK v rámci rozpracováni úKlolfi vyplý-
vajících z citovaného již dokump.ntu byra ÚV KSČ
i při dalších příležítostech. První běh pO'3tgraduál-
ního studia bude podle těchto úvah uspořádán pro
vybrané vedoucí pracovníky, potrvá 3-4 semestry
a zaměří se na podání progresívních moderních
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technických poznatkil. s doplněním v menším roz-
sahu o vybrané otázky jiných oboril. (řízení, ekono-
miky, práva). Forma studia se předpokládá analo-
gická dálkovému studiu s případným soustředěním
výuky do několika blokil.. Dalšf běhy budou přizpil.-
sobovány žádanému účelu.

Druhým hlavním pedagogickým úkolem je zhod-
nocení zkušeností z prvé realizacp. obsahové pře-
stavby studia v oolém jejím rozsahu (zmíněná již
výchova univerzálních inženýril.) a vyvozeni po-
třebných úprav učebního plánu a osnov, jakož
i stupně náročnosft vil.či studentil.m. v danní i dál-
kové formě studia s přihlédnutím k hlavním ob-
lastem uplatnění absolventil. a k vývoji oboru. Ja-
ko příklad prvkil., které je třeba permanentně dále
rozpracovávat, je mechanizace, automatizace a te-
dy i digitalizace prací našeho oboru se zvláštnlm
zřetelem mj. na evidenci nemovitostí, která uplat-
něnlm zmíněných prvkil. zvyšuje své nároky, ale
i svoji zajímavost z hlediska inženýrské kvalifika-
ce.

Z řady dalších otázek této oblasti ještě zmínka
alespoň o dvou. Prvou je péče o podchycování
a individuálnl výchovu nadaných studentil., která
se slibně rozvíjí zatim hlavně v oblasti matematic-
kých disciplin a bude potřebně rozšiřována i do od-
borné oblasti. Druhou, pro školu palčivou otázkou
je zajišťování přísunu vhodných uchazečil. o stu-
dium našeho oboru. Škola podniká dostupné kro-
ky, přece však zde by významnou úlohu měla se-
hrát též praxe. Bylo by si přát, aby pracoviště pra-
xe, třeba za pomoci VTS, získávala na středních
školách ve své oblasti zájemcp. o studium oboru
a zil.stávala s nimi v kontaktu i během jejich stu-
dia na vysoké škole. Pak by se leckterá dosavadní
obtiž podstatně zjednodušila. Uvedený námět se
stává zvlášť aktuální pro léta 1971 a další, kdy se
dostavl citelný pokles počtu uchazečil. na vysoké
školy.

Zde je třeba nejprve kvitovat, že v současné do-
bě se uplatňuje zdravá snaha o reálné vymezenl
vědeckovýzkumné činnosti vysokých škol, tj. též
v přiměřené proporci k Základní, výchovné funkci
škol. Tato jejich funkce sama odčerpává nemalou
část kapacity nejen při samotné učební činnosti,
ale též při práci na zvládnutí nových poznatkil.
jednotlivých disciplín a jejich zformovánl do teo-
retické i praktické části výukového procesu. Je te-
dy patrno, že rezervou, která na vysoké škole zbý-
vá po splnění zmlněné základní funkce, je nutno
velmi dobře hospodařit, mají-li se schopnosti jejích
pracovníkil. pro vědeckovýzkumnou činnost efek-
tivně uplatnit i při zlskávání nových poznatkil.. Této
nezbytnosti jsme si na našem směru vědomi a má-
me již rozpracovány kroky k jejímu plnění. Jde
o to, abychom k obecně známým vynikajlclm vý-
sliedkil.m dřívějších i nynějších vědeckých indivi-

dualit na naší škole přiřadili i výsledky kolektivní
vědecké práce ostatních učitelů, usměrněné lépe
než dosud na hlavní úk,oly rozvoje oboru. Bude to
užitečnější i z hlediska hodnocení práce školy, kdy
dosavadní značný počet menších, mnohdy opravdu
hodnotných výsledkil. není mimošklolským pracov-
níkům dosti znám. Ve zmíněném zájmu je zapotřebí
dil.sl,edně regulovat též tzv. vedlejší hospodářskou
činnost školy především na vědeckovýzkumné úko-
ly.

Pokud se týká výchovy vědeckých pracovníkil.,
je jistě naší odborné veřejPosti zn ál1llO, že až na
plynulé pokračování studia aspirantil. a učitelil. ve
vědecké přípravě bylo na jaře t. r. dočasně zasta-
veno řízení pro udělování vědeckých hodnosti, aby
mohlo být ozdravěno od postupně SP. nakupivších
nedobrých znakil.. I na našem směru Jsme tyto zna-
ky pociťovali, dohodli jsme již některá dílčl opat-
ření a jsme připraveni revidovat celé zařízenl vý-
chovy vědeckých pracovníkil. a udělování vědec-
kých hodností v duchu nových směrnic, připravova-
ných ministerstvem školstvl v zájmu návratu k pil.-
vodnlmu smyslu a tedy i k potřebné náročnosti.

Z ostatních úsekil. vědecké a výzkumné práce
školy v jejím širším pojeti je třeba připomenout
ještě alespoň semináře matematiky, nebo letošním
rokem zahajovaný cyklus teoretických přednášek
z geodézie, obsazený přednášejícími ze školy
i z výzkumných pracovišf.

Tolik alespoň v několika poznámkách o přístupu
k úkolil.m příštího údobí na uč1l1šti, které vybavilo
do praxe již celé generace československých země-
měřických inženýrů. Vědomě byly do dnešního pří-
spěvku vybrány aspekty, které mohou zajímat širší
odbornou veřejnost a k nimž bychom na školu 1IlJOh-
li z této veřejnosti obdržet užitečné připomínky.

Závěrem chceme ještě zdil.raznit, že jednou z na-
šich základních zásad je řešit všechny hlavní otáz-
ky v permanentnl, oboustranně prospěšné konzul-
taci s resortem CÚGK i dalšími resorty a misty,
pro něž škola vychovává inženýry. Je třeba kvito-
vat, že v nedlouhé době funkčního období nových
představitelO CÚGK i směru geodézie a kartografie
fakulty stavební CVUT uskutečnili tito pracovníci
již velmi užitečná a otevřená pracovnl jednání, ji-
miž bude tedy možno napřfště zastřešovat tradiční
dobré styky v jednotlivých pracovních oblastech.
Také s ostatními resorty a pracovišti oboru máme
dobré kontakty na úrovni vedoucích i ostatních vý-
konných pracovníků. To je pro školu významné zá-
zemí, které kmmě již naznačených úkolfi poskytu-
je cennou praktickou pomoc např. při zajišťování
materiálního vybavení školy resp. praktického vý-
cviku studentil. na zařfzeních, jimiž škola zatím ne-
disponuje.

Pracovníci směru geodézie a kartografie na ČVUT
soustředí i v přfštím údobí plně svoje úsiH na kva-
litní plnění společenské funkce školy a věřf, že
v těsné spolupráci s praxí se jim tento úkol bude
dařit.
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Některé základni kvantitativni údaje
ziskané pti morfografické typizaci
reliéfu ČSSR

1. úvodní poznámky

V minulém ročníku GaKD publfkoval autor člá-
nek "Apli'kar.& statistické metody při morfografic-
ké typizaci" [7], v němž uvedl základní myšlenky
a postupy morfografické typizace reliéfu na pod-
kladě statistického vyšetření hypsografických kři-
vek jak'Ožto základních komplexních charakteris-
Uk vertikální členitosti orografických ceľků. Jak
bylo zJIDíněno, vyšetření bylo realizováno v 01'0-
grafickém třídění Hromádkově [5], později upřes-
něném a podrobněji členěném (rukopis), jehož fy-
zicko-geografické vymezení, u státní hranice ne-
úplné, bylo doplněno i na sousedním území, ta'k-
že statistický materiál je geograficky homogennL
Vyšetření bylo současně konfrontováno s klasifi-
kací ČSSR v geomorfologických typech dle Geo-
grafického ústavu ČSAV [1, 3]. Dnes předkládaný
článek má seznámit odbornou veřejnost se soubor-
nými konkrétními výsledky podrobných šetřanL
Užívané pojmy, teoretická zdůvodnění a především
výklad morf'ograf1cké typizace najde čtenář v ci-
tovaném článku. Pro názornost a návaznost další-
ho výkladu uvádíme opakovaně odvozené kvanti-
tativní charakteristiky morfografických typů re-
liéfu (taQ. 1).
V citovaném článku - referátu na 2.kartogra-

fl:oké 'k'Onferenci - je též popsána Mapa morfo-
grafických typů reliéfu ČSSR, na konferenci vy-
stavená, kterou dnes čtenáři přikládáme. Mapa
vyjadřuje syntézu statistických šetření (kvantita-
tivní charakteristiky), statisticko-morfografických
šetření (nová ohran! čení přerušovanou čarou) a

Směrodatné odohylky
rozděleni absol. výšek

Morfogra.floký typ reliéfu t~u
mezní v typu

<tj C1jm1n I <tjmax(m) (m) (m)

180 rovina - tabule 11,0
~

14,5< O'm
lb rovina - svažitá 18,4 14,0 24,5
2a pahorkatina nižší

(plochá) 32,7 25,0 43,5
2b pBhorkatina vyšší

(členitá) 55,0 41,5 73,0
380 vrchovina nižší

(plochá) 96,2 72,5 126,0
3b vrchovina vyšší

(členitá) 152,7 113,5 200,0
4a hornatina nižší

(plochá, středohoří
nižší - ploché) 248,4 200,0 300,0

4b hornatina vyšší
(.členitá, středohoří
vyšší - členité) 331,6 275,0 405,0

580 vysokohofi
tatranského typu 494,0 403,0 600,0

5b vysokohoří ~
alpského typu 667,6 545,0 0'6b<

Ing. Milan Martlnek, CSc.,
katedra mapováni a kartografie FSv ČVUT v Praze

výsledné morfografické typizace (areálové rastro-
vání). Vzhledem k tomu, že mapa je 'odvozena
z měřítka 1:50 000, jo možno její platnost až k to-
muto měřítku opět vztahovat.
Z hlediska kvantitativních výsledků statistic-

kých šetření je zajímavé srovnání Hromádkova
třídění (H) s tříděním Geografického ústavu (GÚ)
a s výsledky odvozené morfografické typizace
zvláště z hlediska druhových morfografických ná-
zvů užitých v orografickém názvosloví, stejně jako
srovnání odvozené typizace s typizací Geografic-
kého ústavu. Pro obsažnost je nelze prezentovat
na tamto místě. Autor je uvedl při jiné příležitosti
[6]. Zde se omezíme póuze na souborné výsledky
statistických vyšetření reliéfu ČSSR.

2. Výsledky z hlediska orografického tNdění

Pro nejrůznější studia, přehledy a jiné aplikace
budlOu jistě cenným materiálem tabulky sčítaných
četností výšek v kroku 10 m (s přesností 'odečtení
5 m) pro soustavy a provincie v hraniclch GÚ a
pro ČSSR (P = 127870 km2) včetně přirozených
zahraničních částí pohraničních celků (P = 135 707,5
km2). (Viz tab. 2.) Poslední sumace sejmutých výš-
kových bodů jsou přepočteny na plochy. Pro ostat-
ní části si může čtenář jednoduchým způsobem pře-
vést příslušné četnosti s na plochy [2], nebot body,
v nichž byly četnosti určeny, jsou středy h€lXagonál-
ní sítě, vzdálené 'Odsebe o úsečku d, takže plocha

P = 0,48701 s.

Abychom si mohli učinit představu o rozlohách jed-
notlivých soustav i vyšších útvarů, uvádíme je
v tab. 3. Rozdíl plochy celého vyšetřovaného úz;emí
29,7 km2 proti hodnotě v následující tab. 4 (příp.
19,5 km2 proti hodnotě v tab. 2) je způsoben při-
bližným výpočtem ploch z četností sejmutých výš-
kových bodů - středů hexagonální sítě. Relativní
hodnota maximální odr.hylky je 0,03 %, což je jistě
zcela zanedbatelná hodnota. Strukturu výšek sou-
stav ukazují grafy distribučních funkcí výšek -
hypsografických křivek a jejich derivací na obr.
1 -;-11. (Poznámka: Rozbor hypsografickýchkřivek
provincií a ČSSR především pl'O potřeby volby hyp-
sometrické stupnice pro ČSSR zpracoval D. Fičor
v diplomové práci 1968 [4].)
SledUjeme-li distribuční funkce výšak soustav, zdá

se být nápadná jejich hladkost (odchylky empIrické
a teoretické distribuční funkce jsou nepatrné) a
u některých i značná symetrie. Zdálo by se tedy,
že lze tyto křivky opět testovat teoretickými distri-
bučními funkcemi typů [7] a tak případně klasi-
fikovat jednotlivé soustavy některým morfografic-
kým typem. Podrobná derivace těchto křivek a vy-
šetření takto odvozených frekvenčních křivek však
ukazuje, že vnitřní struktura vyšetřovaných soubo-
rů je značně složitá. Výrazným příkladem je graf
na obr. 2 - Krušnohorská soustava nebo na obr.
11 - Vnitřní Karpaty. Potvrzuje to známou sku-
tečnost, že obecně nelze ztotožňovat krajinný ce-
lek s krajinným typem, že tyto pojmy nejsou obec·
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Grafy distribučn'ch funkcI výšek - hypsografických
křivek orografických soustav CSSR včetně frekvenčního
rozdělen' výšek 100.

""Obr. 1: Tihočeská soustava 100.
- "- Il,'
- ,.
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Obr. 3: Sudetská soustcva
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Obr. 5: Brněnská s'Justava

Obr. 8: Vn '!karpat ské
sníženiny

Obr. 9: Vnitrokarpatské
sníženiny
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Srov',ání vyšetřených souborů typických výšek v ~or-
fografickýr:h typech

1970/294



Martinek, M.: Ni!kteri! zdkladni kvantitativni údaje
ziskaM při morfograficki! typizaci relMfu CSSR

Geodetický a kartografický obzor
roi!nfk 16/56. i!ísl0 12/197D 295

ně soumístné. Důsledkem toho je ale zároveň to.
že nelze statistické charakteristiky v těchto pl'í-
padech chápat tak jednoznačně. jak tomu oylo při
určování typů u homogenních celků. Je. nutné brát
v úvahu nejrůznější druhy morfografických příčin,
které daly vznik složitým strukturám sOllborll vý-
šek soustav.
Vnitřní strukturu souborů však ovlivňuje přede-

vším plošná rozloha soustav, z nichž většina mií
plochu v desetitisících km2• Je pochopitelné. že se
tu mí1sí různé morfografické typy, z nichž některé
totožné v různých nadmořských výškách. příp.
opačně. Tak např. Vnitřní Karpaty (P = 2413!l km2J
obsahují mimo vysokohoří všechny typy. což se
pochopitelně musí projevit i ve struktuře souboru
a jebo hypsografické křivce (obr. 11). Stejně tak
se musí projevit určitá typologická různorodost a
expoziční náklon u České tabule (obr. ()), 1 když
by zde byLo možno očekávat homogennější struk
turu. Různorodá přičinná centra a Hm i složky
souborů jsou určeny na frekvenčních Křivkách
souborů a výsledky shrnuje tabulka 5.
I když tabelovaný přehred charaktElristik nepo-

dává úplný rozbor souborů. což si neklademq v té-
to stati za cíl (chybí např. vyšetření vrcholových
partU apod.), lze přece z přehledu vyčíst několik
zajímavých skutečnosti.
Nejnápadněji se jevl členění do složek. poměrně

četných. uvážíme-li. že vesměs ještě chybí další
složky vrcholových partií. Při velkých plochát'11

soustav a tedy i velkých rozsazích souboi'li se ac-
mohou nejvyššl vrcholové partie svou zcela ne-
patrnou četností statisticky uplatnit a nelze je pro-
to ani charakterizovat tak. jako nižší složky sou-
borů. Přitom f€llativnl četnosti složek jsou vesměs
výrazné. jak naznačují relativní četnosti jejich nor-
málních ohorti ve sl. 5. tab. 5. Rozsahy složek a
možnost jejich rozloženi vede pak k závěru, že
nelze soustavy (kromě Poherounské soustavy a
Oderské nížiny) charakterizovat jednou střední,
např. průměrnou výškou. nýbrž .že je třeba složi-
tost výškového členění soustav respektovur. Proto
jsou v tab. 5 jednotlivě složky soustav reprezento-
vány typickou výškou Hl" Význam jednotlivých
charakteristik Hl' pak dokresluje průměrná směro·
datná odchylka (j a relativní četnost normálníhél

T,ab. 2: SčHané č€tnosti výŠ€k sejmutých v tlrojO:helnl-
kové slti 1,5 cm v mapách 1:50 000. Celé vyšeti'ované
l1zeml: CSSR a vnějšl doplňky pohraničnlch orograflc-
kých celkQ.
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oboru 'nD, přičemž porovnánf InD a plochy soustav
z tab. 3 dává konkrétní představy o platnosti a vý-
znamu charakteristik.

Zmínili jsme se výše, že nelze srovnávat hypso-
grafické křivky sroustav s křivkami morfograf1c·
kých typfi. Rozložíme-li však křivky soustav do
složek a prorovnáme-li jfljich i1 se aj typů (tab. 1),
zjišťujeme vesměs velmi dobrou shodu s typy pře-
važujícími v příslušné soustavě. Výrazně se tato
okolnost projevuje v Jihočeské soustavě. Ačkroliv
se soustava svou velikostí (30117 km2) nápadně
odlišUje ode všech rostatních, má její hypsogra-
fická křivka pouze dvě výrazné složky. Přitom 7i
obou slrožek je z intervalu (j vyšší pahorkat1ny.
Obě tato zjištění plně potvrzují naše závěry vy-
slovené na jiném místě [6 J k vhodnosti označení
podsoustavy Českomroravská vrchovina druhovým
názvem vrchovina. K podobným závěrům lze dojít
i u dalších soustav. Je však třeba konstatovat, že
v některých případech by bylo žádoucí podrobněj-
ší vyšetření křivek, např. u Sudetské a Poberoun-
ské soustavy nebo u Vněkarpatských sníženin, kte-
ré by rodhaUo zatím skrytou složitost vnitřní struk-
tury souborů. Takováto podmbnost je však jíž mi-
mo rámec naší práce.

Na závěr mfižeme tedy říci, že kromě základních
morfom9tric'kých charaktcdstik orografických sou-
stav, které dosud nebyly, pokud je nám známo,
určeny, jsme získali cenné zjištěnf, že morfogra-
f1cké typy rozsáhlejší krajiny je možno do jisté
mfry určovat po rozložení hypsograf1cké křivky
na její složky. Samozřejmě s uvážením specific-
kých zvláštnost{ regionu (svaživost, výjimečné
tvary apod.). Tato okolnost zdaleka není bez vý-
znamu, uvážíme-li, že uvedenou hypsografickou
křivku lze získat s dostatečnou přesností i ze sou-
boru mnohem menšího rozsahu, než jsme použfva1i
v naší práci. Tímto se nám otvírá možnost poměrně
rychlé orientace v určitém vymezeném regionu.
I tento závěr mfiže snad být platným příspěvkem
pro metodiku územní analýzy pro potřeby geogra-
fické i jiné regionalizace.

Soustava; provincie Plocha % "fo
vkm' provincie ÚSSR

Jihočeská soustava 30 117 40,9 22,2
Krušnohorská
soustava 10077 13,7 7,4
Sudetská soustava 10838 14,7 8,0
Poberounská soustava 8014 10,9 5,9
Brněnská soustava 2948 4,0 2,1
Česká tabule 10995 14,9 8,1
Oderská nížina 593 0,8 0,4

Česká vysočina 73582 99,9 54,1

Vněkarpatské
sníženiny 4077 6,6 3,0
Vnitrokarpatské
sníženiny 14525 23,4 10,7
Vnější Karpaty 19404 31,2 14,3
Vnitřní Karpaty 24139 38,8 17,8

Karpaty 62145 100,0 45,8

ČSSR (celé
, 135727 , Ivyšatřované území)
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Ůeská vysočina Karpaty ŮSSR Typy v 1:
Typ a podtyp

I I I Ikm' ! % km' % km' % km' %

Rovina - tabule 1932,9 1,4 9729,8 7,2 11 662,7 8,6 22889,7 16,9Rovina svažitá 5799,9 4,3 5427,1 4,0 11 227,0 8,3----
Pahorkatina nižší 14713,2 10,8 7 874,4 5,8 22587,6 16,6 64756,4 47,8_~ahor~atina vyšší 31 543,9 23,2 10624,9 7,8 42168,8 31,1
Vrchovina nižší 13304,8 9,8 11 090,7 8,2 24395,5 18,0 39484,8 29,1Vrchovina vyšší 4702,6 3,5 10386,7 7,6 15089,3 11,1
Hornatina nižší 1 742,0 1,3 5319,0 3,9 70Rl,0 5,2 8311,2 6,1-.!i0rnati~a vyšší - - 1250,2 0,9 1250,2 0,9.-
Vysokohořf tatranskéhotypu - - 314,6 0,2 314,6 0,2 314,6 0,2Vysokohoří alpského typu - - - - - -

:E I 73739,3 I 61 017,4 I 135756,7

Neméně zajímavé skutečnosti lze konstatovat,
sumarizujeme-li Jednotlivé typy morfograflcké. Sle-
dUjeme-li nozlohll jednotlivých typů na vyšetřo-
varlém území, zaujíma.jí v obou provinciích a na
celém území plochy, které jsou uvedeny v tab. 4. Ta-
bUlka opet dokumentuje, že na územi ČSSR mají
výraznou převahu pahorkatiny - 47,8 %, a to pře-
devším pahorkatina v~šší, jak se ukázalo již ve
statistických rozborech. Velmi silně se ovšrnn na
tom podílí Česká vysočina, zatímco v Karpatech
je tento podtyp téměř v l'ovnováze s oběma vrcho-
vinami. Nelze oddiskutovat, že tato fakta by se mě-
la zrcadlit též v našich kartografických dílech, ať
už v orografickém názvosloví, či v modelaci teré-
nu, hlavně stínovaného, příp. v modelaci plastických
reliéfových map stejně jako v tvarové kresbě vrstev-
nicových map apod.
Významnější závěry však obdržíme, vyšetřuje-

me-li rozložení morfografických typů v nadmoř-
ských výškách. Zvolíme následující postup. V rám-
ci každého typu sledujeme orografický celek, přip.
jeho část, jejich typickou výšku HT a plochu celku
či části Pno> tj. pouze onu část celkové pLochy oro-
grafického celku, či jeho části, kterou lze označit
jako plochu normálního oboru, odpovídající rela-
tivní čEltnosti normálního oboru f no' (Podrobné úda-
je jsou uvedeny v [6].) U rovin je uvažována plo-
cha celého celku, protože zde jednak nebylo mož-
né určit normální obory a jednak proto, že lze
~íci, že u tohoto typu jen zcela nepatrné procento
plochy celku není charakterizováno výškou HT•

Vyšetřovaným znakem je HT• Vzhledem k různé
velikosti celků a jejich částí se nabízí možnost
vážit hodnotu HT plochami celků, příp. částí. Ta-
lwvý postup však není vhodný, nebo HT reprezen-
tuje celrt'{ především ve výškách spadajíc1ch do
normálního oboru příslušného souboru. Kromě to-
ho řada souborů se skládá z dilčích složek, které
mají své reprezentativní lIT' Z tohoto důvodu vo-
líme jako váhu typické výšky plochu Pno> kterou
přiřazujeme k HT jako její f!ktlvní četnost. Suma-
CiPno pro vzestupně uspořádanou řadu HT lze grafic-
ky znázornit přislušnými součtovými křivkami pro
Jednotlivé typy. Tím, že u každé hodnoty HT uva-
žujeme též číslo orografického celku, mfižeme ur-
čit, Jak se na struktuře jednotlivých souborů po-
dílí .česká vysočina a jak Karpaty.
.;Všimněme si nejprve výškového rozložení mbr-
fografických typii. Na součtových křivkách obr.

1_2-;- 15 urcuJeme pouze vzestupné a sestupné in-
nexní body. Prvá jak'o mista ki:incetitrace jevu,
místa chlrakteristická a druhé jako hraniční hod-
noty m:ei složkami souborů. Frekvenční křivku
. a směrodatné odchylky není třeba hledat. Vy-
šetřujeme typické výšky, a to pouze na jejich nor-
málnich oborech, takže nás vlastně zajímají celé
složky SJouborii a jejich charakteristické hodnJty.

~ I lb

>l >l•..
o '<Il ~,t:I "Cl,t,..,.o«J< ď~~ Cll .;~~ 1: ..Soustava Cll' '=:10"-1 ":''''C:::! CD-O o'!::,t:I

,.bil. .~~ e 2~ ":SI> '" o Cll

'" 'g5~o ~~ "E E.g 5 O; ~ O>

fi5 E-t I> Ip., lil o I> >:: C,,! rtl(b"'~

1 2 -3---4-1 5 6

Pro,,;pc.ie Česká vysočina

Jihočeská s. 1 472 65 43,5 pah.2b
2 586 58 25 pah. 2b--

Krušnohorskás. 1 284 52 14,5 pah.2b
2 472 42 18 pah. 2b
3 570 68 28 pah. 2b
4 752 92 19 vrch.3a-- --

Sudetská s. 1 445 88 41 vroh.3a
2 596 74 26 vrch.3a-_.-- ---

Poberounská s.. : 420 92 66 vrch.3a
--1-- -- ---

Brněnská s. 1 384 71 52 pah.2b
2 502 77 32 vrch.3a- -- --

Česká tabule 1 250 44 51 pah. 2b
2 348 4()' 16,5 pah. 2a
3 445 52 9 pah. 2b-- --

Oderská nížina 1 234 6 11 rov. la
2 1266 25 66 pah.2a

Provincie Karpat

Vněkarpatské 1 232 (12) 1(68) (rov. la)
sníženiny 2 260 14 18 rov. la-- --
Vnitrokarpatské 1 116 9 25 rov. la
sníženiny 2 166 23 31 rov. lb

3 220 13 17 rov. la--
Vnější Karpaty 1 300 100 40 vrch.3a

2 600 172 38 vrch.3b~ --Vnitřní Karpaty 1 244 60 17 pah. 2b
- 2 400 97 27 vrch.3a

3 600 124 26,5 vrch.3b
4 865 95 12 vrch.3a
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Tab. 6: Srovnání vyšetřených soubDrfi typícikých výšek
v 'ffi'orfografických typech

_ ••••• H

TYP 1. 200 .00 'fO 'l'" 1000

II I I.,.." .....• +
TrMU""'H, "' mPIocM •••• , Ul4- 4707 ."%"""' •••• 54,!lI 40,5 ••• 2: =100.0

%"""'CS •• 0.7 "' O,, ,.
TYP I~.,.." .....• =4>1 1=
I •••••••••• H, '" ,.. ..0...........•. ~2a7 325l 1•••
%"""' •••• 56,0 ".0 *,0 ~=100.0

%""'" CSSI O,b ,,O U ..•
TYP 20.,.." •...•
Typidi:'vfIl.H, '00 ".PIodNo"""" 8155 ..,.
Y."'rtwoll l.,1 2',7 2: ='2.1
%.1"'" CSSI ',0 o,, 10,4

TYP 2\
IOl.orrtl-.l_ I

T7J1kl:.~".HI m ••• •••
PIocM •••• P 10773 1563 82.,
~,lodtt~ 25,5 20.' 19.7 2: =65,5

%""",CSSI 1,0 6,i ',1 20,3

TYP 30.,.." .....• I
')'lIiO.vilUHI ••• ••• .,. •••
Plodle •••• , •••• "oJ 4Ul "2.""""' ..•. 1t.7 0,0 17,0 U 2:::53.1

".,....CSSI ... 1,1 11 1,' O,.

TYP3~
0""' •••••• I
TytlicU\'fSbH, 492 ••• 1IS
Plodw.•••• , .905 30U 4240

""""' ..•. 2>.9 2~0 28.1 2: =74.0

"""",CSSI 2,0 2,2 11 ..•
TYP 4. , ..,.." •....
T~"""'HI ••• 14'
PIocM •••••• , 1541 2"1

""""' ..•. 21.' '2,' 2: =64,2
" .,....CSSI 1.1 2,2 2,'

" ••••••CSSI••••• .,.

Typ Složka Podíl celků Typ Složka Podilcelků

la 1 K 3a 1 K
2 K 2 K
3 ČV 3 K+ČV-- 4 K+ČVlb 1 K --
2 ČV 3b 1 K
3 ČV 2 K-- 3 K (ČV část.)2a 1 K
2 ·čv --

-- 4a 1 K
2b 1 K 2 K

2 ČV 3 max. hod-

ČV (K část.)
notyHT>

3 > 1000 mČV

Získáme tak úplnější přehled o výškovém rozdě-
lení typi'L, což také vhodně koresponduje s boha-
tou mnohotvárností zemského povrchu. Výsledky
vyšetření součtových křivek jsou názorně sesta-
veny v tab. 6, kde pro jednotlivé složky soubori'L
jsou uvedena jejich rozpětí, charakteristické hod-
noty H'T, plocha slože<k a odpovídající % celkové
poochy typu i plochy celého vyš€ltilovaného území.
Rozdělení souboru všech typft potvrzUjí přede-

vším výchozí předpoklad,_ .ženení korelace mezi
typem a nadmořskou výškou. I když vyšetřujeme
relativně velmi malé území, vidíme, že se např.
roviny vyskytují na výškách jak 114 m, tak 460 m,
pa'hJorkat1ny jak v 315 m, tak v 805'ID apod. Při-

tom typy nejSlou od sebe výškově odděleny, nýbrž
se výškově prolínají, i když výšky, kolem nichž
se typy koncentrují, postupně nari'Lstají.
Opět se též potvrzuje závěr o převaze pahorka-

tin, ačkoliv se sleduje jen plor:ha normálních obo-
ri'L j€dI1lotlivých orografických celki'L. I takto vy-
mezené plo-chy zaujímají ještě 30,7 % celého úze-
mí, zatímco rovina (při uvažování plných ploch
celki'L ve vyšetřování) pouze 16,8 %, .vl'chovina
17,8 % a hornatina 3,3 % plochy celého území.
Jednotlivé výškové charakteristiky, klolem nichž se
typy koncentrují tu neuvádíme. Jsou patrny a ná-
zorněji z tab. 6, stejně jako další údaje.
Zájímavé je sledovat podíl České. vysočiny a

Karpat na rozdělení v jednotlivých souborech.
Označíme-li převážný plodíl celki'L České vYSločiny
na složce souboru ČV a převážný po-díl Karpat K,
ml1žeme sestavit tabulku, jak je uvedena v tab. 7.
Podíl obou provincií na výškovém rozdělení typu
je kromě typu 3a zřotelně odlišen. Zatímco se DO-
viny a pahorkatiny vyskytují v Karpatech v niž-
ších výškových oblastech (nižší číslo složky),
- 114 -+ 222 m a 200 4- 315 m - jsou v České
vysočině v oblastech vyšších - 265 -+- 460 m a
465 -+- 585 m. V nižší vrchovině se poměry vyrov-
návají, až v obou posledních sledovaných typech
je zcela jasná převaha karpatských celki'L.
U prvých typi'Lse tu obráží zajisté výškový rozdíl

základních úrovní reliéfu, ale přesto je tu potvrze-
na především výraznější vertikální členitost pro-
vincie Karpat. Ukazuje na to i několik málo rela-
tivně velmi vysoko polložených typických výšek
v České vysočině u typi'L 3b a 4a, které svědčí též
o z8loblenosti a plochosti vrcholové partie. Proti
tomu ostré, vertikálně silně členité celky mají ty-
pické výšky položeny v nižšír:h partiír:h.
. I když by bylo možno z vyšetřeného bohatého
materiálu získat jiště řadu dalších zajímavých zjiš-
tění a závěri'L, nelze již více překračovat rámec
této stati. Poslední závěry měly ukázat a dotvrdit
platnost odv·ozené typizace. Zajisté je možné též
očekávat, že některé další skutečnosti ukáže od-
borníkovi přiložená mapa mortografických typi'L.
Do redakce došlo 4. IV. 1970

Lektoroval: Ing. Karel Pecka,
I'editel Kartografického nakladatelstvf, n. p., Praha

[1] Atlas Ces;koslovenské socíalis.tické republiky. CSAV
a OSGK, Praha 1966.

[2] Bočarov, M. K., Nlko-Iajev, S. A.: Matematl-
ko-statistlčesklje metody v kartograflí. Mosk-
va 1957.

[3] Demek, ). a kol.: Geomorfologleí českých zemí.
Praha 1965.

[4] F I č o r, D.: Hypsometrická mapa ČSSR. Díplomová
práce katedry mapování a kartografie fakulty
stavební CVUT. Praha 1968.

[5] Hro má d k a, ).: Orograflcké třídění Ceskoslovens:ké
Tepubllky. Sborník Československé společnostl
zeměpisné, 1956, Č. 3, str. 161-180, č. 4, str.
265-295.

[6] Ma r t lne k, M.: Příspěvek k metodice typlzace
kartograficky zobrazovaných jevil s konkrétním
řešením pro rp-liéf ČSSR. Habllitační práce, fa-
kulta st.avební, Praha 1969.

[7] Ma r t I ne k, M.: Aplikace statlstické metody při
morfograflcké typízacl. Geodetický a kaTtogra-
flcký obzor 1969, Č. 10, str. 251-257.
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Použitie stolných elektronických
počítačov v geodézi i

Posledné desaťročie sa vyznačovalo nástupom sa-
močinných počítačov. Samočinné počítače sa osvedčili
nielen na vedeckotechnické výpočty, ale aj na hromad.
né spracovanie dát. Napriek tomu vo sfére prípravy
výpočtov a pre úlohy menšieho, nie hromadného cha·
rakteru sa naďalej používali a vo vefkej miere aj po.
užívajú mechanické počítacie stroje s viac alebo menej
mechanizovanými operáciami násobenia a delenia.
Takto vznikla vefká priepasť medzi hromadným spra-
covaním dát na počítačoch a výpočtami, ktoré si
musel vykonávať spravidla inžinier sám na pomerne
pomalých mechanických počítacích strojoch. Ohýbali
malé, ale rýchlejšie počítacie stroje.

Základná myšlienka stavby stolných elektronických
počítacích stroj ov, ktoré mali nahradit mechanické
počítacie stroje, bola známa už v počiatočnom štádiu
konštrukcie samočinných poNtačov. Vlastná realizá-
cia tejto myšlienky však musela počkať. až sa vyvinuli
a vyrobili polovodičové diódy a tranzistory, čím sa
zmenšili rozmery a váha prístroja natorko, že pri.stroj
bol prenosný a mohol byť umiestnený na stole.

Článok má za úlohu poukázať na moderné jedno·
duché elektronické počítacie stroje, ktoré efekth-nos-
ťou práce predčia mechanické počítacie stroje, či už
ručné alebo automatické. Budeme sa zaoberať popi-
som a technológiou výpočtov na tzv. elektronických
kalkulačkách typu Soemtron 220 (obr. 1), Hunor
157, Elka 65211)

2. Charakteristika elektronických kalkulačiek

Typickým predstavitefom elektronických kalkula.
čiek, ktoré sú v Československu pomerne rahko do-
stupné, je Soemtron 220. Na príklade tohto typu si
ukážeme prednosti konštrukčnej schémy ako aj apli.
kácie niektorých geodetických výpočtov. V prípade
potreby poukážeme tiež na niektoré výhody alebo ne·
výhody ostávajúcich dvoch typov elektronických
kalkulačiek, aby sme nakoniec získali celkový obraz
o možnosti ich využitia v geodézii.

Konštrukčné časti elektronických kalkulačiek vše-
obecne vychádzajú zo základných častí samočinných
počítačov, ktorými sú; .

- vstupná jednotka,
- operačná jednotka,
- riadiaca jednotka,
-pamať,
- výstupná jednotka.

V ďalšom popíšeme uvedené časti z hfadiska elek·
tronických kalkulačiek, u ktorých vstup číselných

1) Vyrábajú ich firmy Soemtron NDR, Orion MI:R,
Elektronika BI:R

Ing. Josef Čerňanský.
Katedra geodézie SVŠT, Bratislava

údaj ov je ručne ovládaný výpočtárom - operátorom
a výstup je vo forme číslic, ktoré treba opisovať.
(Bliž je v časti "riadiaca jednotka".)

Vstu pnou jednotkou elektronických kalkulačiek
je ovládaciatastatúra. Od jej premysleného a logic-
kého usporiadania závisí ekonomika výpočtu a únava
operátora.

Ovládacia tastatúra sa skladá z
- tastatúry číslic s desatinnou čiarkou,
- tastatúry aritmetických operácií,
- tastatúry pamate.

Operačná jednotka sa skladá zo sumátora a elek·
tronických pomocných pamatí - operačných regis-
trov2). V elektronickej kalkulačke sa nachádza regis.
ter pre násobenie, register pre delenie a register pre
uloženie medzivýsledkov. Operátor obvykle nemá
možnosť voliť jednotlivé registre, tieto súvisia s cel.
kovou konštrukciou elektronickej kalkulačky.
Riadiacu jednotku v zmysle samočinného počítača
elektronická kalkulačka nemá. Postup výpočtu na
elektronickej kalkulačke určuje operátor ručne stlá·
čaním príslušných tlačítok aritmetických operácií
a nastavovaním čísiel. .

V samočinnom počítači riadi postup výpočtu ria-
diaca jednotka podla programu, ktorý má uložený
v pamati. Práve hradisko postupu výpočtu mažeme
zvoliť na kategorizáciu stolných elektronických počí.
tacích strojov na:
1. stolné elektronické počítacie stroje s ručným ria-
dením, ktoré budeme nazývať elektronické kalkulač-
ky;

2) Register - pomocná elektronická pamať patriaca
funkčne k operačnej jednotke. Niekedysa myl ne ozna·
čuje ako pamať, do ktorej móžeme ukladať a vyberať
z nej čísla. Napr. Elka 6521 z hl'adiska tejto kategori.
zácie nemá.pamať. jej registre móžpme použiť len na jed-
noduché ,úkony sčítani.a a odčítania. '..
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2. stolné elektronické počítacie stroje s programo·
vým riadením - stolné počítače. S týmito sa v na·
šom článku nebudeme zaoberať.
Pamať elektronickej kalkulačky sa obvykle skladá
z troch pamaťových miest (PM). Termínom pamaťo.
vé miesto elektronickej kalkulačky budeme označo-
vať elektronické zariadenie, ktoré slúži na uloženie
čísiel, konštánt, medzivýsledkov. Tieto čísla možeme
nielen do pamati dočasne uložiť, ale aj rubovolne vy·
brať pre ďalší výpočet.
Výstupná jednotka. Výstupnou jednotkou elek-
tronickej kalkulačky je indikačné zariadenie zložené
z číslicových elektrónok a slúži na kontrolu nastavo·
vaných vstupných konštánt, odčítanie medzivýsled.
kov, konečných výsledkov, kontrolu správného vý-
beru čísiel z pamati a pod.

3. stručný popis elektronickej kalkulačky
Soemtron 220

V článku sa nemienime podrobne zaoberať tech·
nickým popisom stroj a, ale orientujeme pozornosť
predovšetkým na tú časť elektronickej kalkulačky,
s ktorou prichádza operátor bezprostredne do styku,
t.j. ovládacia tastatúra.

Ovládacia tastatúra Soemtron 220 má účelné uspo·
riadanie, ktoré urahčuje výpočty na nej. Nastavova·
vanie jednotlivých operácll postupuje logicky na tas-
tatúrach umiestnených v tesnom susedstve (obr. 2).
Ovládacia tastatúra pozostáva z troch časťových tas-
tatúr a to:

- vravo je tastatúra číslic,
- v strede tastatúra aritmetických operácll,
- vpravo tastatúra pamati.

Jednotlivé dielčie tastatúry tvoria ucelené plošné
jednotky.

Tastatúra Hunor 1573) tvorí podobné plošné jed.
notky až na to, že sú v inom usporiadaní (obr. 3).

Tastatúra Elka 6521netvorí také jednoznačné plošné
jednotky (obr. 4) a pre optické zvýraznenie sú jed·
notlivé dielčie tastatúry farebne odlišené.

Na tastatúre číslic obr. 2 možeme nastaviť čísla
od Oaž 9 a desatinnú čiarku. Počet desatinných miest

3) Pod firemným označením Hunor 158 sa dodávajú
ďalšie tri ovládacie jednotky, pomocou ktorých možno
využívať spoločnú operačnú jednotku pochopiterne len
jednotlivo a nie súčasne. Tento komplex má svoje
výhody v tom, že elektronickú kalkulačku nemusíme
prenášať a využitie operačnej jednotky je vačšie.

nastavujeme pred výpočtom kotúčikom vravo. Na-
stavené čísla s príslušnou desatinnou čiarkou sa indi-
kujú na číslicových elektrónkach v indikačnom zaria-
dení, ako vidíme na obr. 1 hore.

Číslicová tastatúra na elektronických kalkulačkách
Hunor 157 a Elka 6521 je podobná.

Na tastatúre aritmetických operácií obr. 2
možno vykonať tieto počtárske úkony: sčítanie (+),
odčítanie (-), násobenie (x), delenie (:), umocnenie
(xn), priradenie znamienka (- #).

Tastatúra Hunor 157 sa liší len v úkone umocňova.
nia, tastatúra Elka 6521 má okrem uvedených tlačítok
zabudovanú funkciu Vx,- ktorú nemajú predošlé dva
typy.

Tastatúra pamate elektronickej kalkulačky Soem.
tron 220 má tri pamaťové miesta I, II, III. Každé
z nich je ovládané štyrmi tlačítkami umiestenými pod
sebou. Prvé tlačítko zhora slúži na vybratie čísla
z príslušného pamaťového miesta, pričom zároveň
toto miesto v yn ul u je. Druhé tlačítko slúži na vybra-
tie čísla z pamaťového miesta, pričom vybraté číslo
zostáva naďalej v pamaťovom micste, nevynuluje
sa. Posledné dve tlačítka slúžia na pričítanie resp.
odčítanie čísla, ktoré sa nachádza v sumátore
a indikuje sa v indikačnom zariadení k číslu, ktoré
sa nachádza v príslušnom pamaťovom mieste. Ozna-
čenie uvedených štyroch tlačítok je zrejmé z obr. 2.

Hunor 157 obr. 3 má usporiadanie pamaťových
miest v riadkoch ovládaných 3 tlačítkami. Pamaťové
miesto Č. 1 mOže slúžiť na sumáciu medzivýsledkov
pri zapnutí príslušného tlačítka. Elka 6521 nemá pa.
mať, avšak možeme využiť operačné registre na su-
máciu.

V tomto mieste máme malú poznámku v tom zmys-
le, že by bolo účelné, aby došlo k celkovej štandardi.
ZáClljednotlivých znakov pre operácie s pamaťovými
miestami, zatiaT tomu tak v praxi nie je, ako vidíme
na obr. 2 a 3.

Keď si bližšie a pozornejšie prezrieme tastatúry uve·
dených typov, predovšetkým Soemtron a Hunor, vi.
díme, že tastatúra elektronickej kalkulačky Soem-
tron 220 je účelnejšie a logickejšie usporiadaná a umož-
ňuje plynulé poradie jednotlivých úkonov bez preska-
kovania plošných jednotiek. Je tomu tak najma pri
práci s číslami a konštantami uloženými v jednotli-
vých pamaťových miestach.

Elektronické kalkulačky s pamaťou sú charakteris.
tické tým, že umožňujú uložiť do pamaťových miest
jednotlivé časťové výsledky bez medzizápisov. Vhod·
ným zostavením algoritmu možno ukončit výpočet
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s minimálnym odpisovaním medzivýsledkov, ktoré
býva častým zdrojom chýb.

Je zrejmé, že pre jednotlivé počtárske úkony treba
vybrať takú numerickú metódu, ktorá umožňuje
optimálne využitie všetkých predností elektronic-
kej kalkulačky a tým aj zefektívnenie a zhospo-
dárnenie samotných počtárskych prác. Najlepším
dókazom predností elektronických kalkulačiek budú
praktické príklady niektorých najčastejších geode.
tických výpočtov. Pri tejto aplikácň budeme vychád-
zať opať z elektronickej kalkulačky Soemtron 220,
pretože máme s ňou najvačšie skúsenosti a ako sme
spomenuli má najvačšie prednosti v prehIadnom uspo-
riadaní ovládacej jednotky a počte pamaťových
miest.

Odmocňovanie. Na prvý pohlad sa zdá, že Soem-
tron 220 je v nevýhode v tom, že nemá vstavanú
funkciu VX-. Na príklade si ukážeme, že tento nedosta-
tok sa dá pomerne jednoducho nahradiť využitím
troch pamaťových miest.

Pre výpočet vzťahu Vi = y použijeme známy ite.
račný vzorec

Prvú aproximáciu Yovzťahu (1) určíme odhadom alebo
na logaritmickom pravítku. Presnejšie určenie počia-
točnej hodnoty Yo podstatne zmenší. počet iterácit
V tomto ako aj v ďalších príkladoch budeme uvažovať
výpočty na 6 desatinných miest.

Pri popisovaní jednotlivých príkladov pre stručnosť
použijeme symbolický zápis niektorých nearitmetic-
kých operácií takto:

Priebeh výpočtu
symbolicky na tastatúre

OOR L6
OPMI */
O PMIl *//
O PM III *///
x_PMI x+I

(3, )

yo-PM II Yo+ II
(1,7)

2, _PM III 2, + III

Všetky premenné koeficienty vzťahu (1) sme takto
vložili do pamate a preto výpočet prvej iterácie Ylvy.
konáme len tlačítkami ovládacej tastatúry pamate

Priebeh výpočtu
symbolicky na tastatúre

- nulovanie,
- nulovanie operačných registrov,
- nulovanie pamaťového miesta,
- výber čísla z pamaťového miesta,
- zápis čísla do pamaťového miesta,

o
O OR
O PM_PM
_PM
PMI
PMIl
PM III - číslovanie pamaťových miest

Algoritmus riešenia budeme zapisovať v tabulke,
kde uvedieme poradie počtárskeho úkonu, priebeh
operácie v symbolickom zápise, priebeh operácie na
ovládacej tastatúre, v sumátore a pamaťových mies-
tach tesne po stlačení príslušného tlačítka. Prípadné
opakovanie výpočtu v cykle vyjadríme Šípkou.

Výpočet VX- uskutočníme pre konkrétnu hodnotu
Vs s odhadom počiatočnej hodnoty Yo= 1,7. Výpočet
začneme vynulovaním operačných registrov a pamaťo-
vých miest. Do jednotlivých pamaťových miest vlo-
žíme tieto hodnoty: .
x do PM I, Yodo PM II a hodnotu 2, do PM III

Indikácia
sumátora

Obsah pamaťových miest
PM I PM II PM III

x
(3, )

x
(3, )

Yo
(1,7)

Yo
(1,7)

a tastatúry aritmetických operácií bez ďalšieho nasta-
vovania čísiel takto:

Indikácia
sumátora

Obsah pamaťových miest
PMI PMII PMIII

x
(3, )

x
(3, )

Yo
(1,7)
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7. -YoPMII \lIl Yo Yo
(1,7) (1,7)

8. x :Yo x: Yo
(1,764706)

9. (x :Yo)+ PM II +II (x :Yo) (x: Yo)+ Yo
(1,764 706) (3,464706)

10. - [(x: Yo)+ Yo]PM II *II (x: Yo)+ Yo
3,464706 (O, )

11.

12. 2, \l III 2,

13. - = Y,
(1,732353)

-(14. _PMII +II Y, x Y, 2,
(1,732353) (3, ) (1,732353)

Y2
(1,732051)

Ya
(1,732051)

Sled operácií 5. až 14. tvor! základný cyklus pre
výpočet Ix. Prechodom na začiatok cyklu 5. postup
výpočtu opakujeme dovtedy, kým Yi~1 - Yi ~
~ 0,000001. Výpočet mažeme nakoniec prekontro-
lovať tak, že Yi~, umocníme a porovnáme s hodnotou x,
ktorú máme stále uloženú v PM 1.

Z číselného príkladu vyplýva, že pre výpočet V3
pri odhade Yo= 1,7 stačia dve iterácie pre dosiahnu-
tie presnosti výpočtu 10-6• podra našich skúseností
algoritmus výpočtu druhej odmocniny je taký jedno-
duchý, že po určitom zácviku si ho rahko zapamatáme
a nerobí žiadne ťažkosti jeho použitie pri výpočtoch
dlžok strán pomocou Pythagorovej vety, ako uvidíme
v nasledovnom príklade.

Výpočet smernfka a dížky strany

Pre výpočet smerníka a držky strany platia dobré
známe vzťahy:

Lty
tg<72 = --, Ltx

Ltx + Lty
tg (<7'2+ 50g) = -..•- ..•-

LJX-LJY

812 = VLtx2 + LtY2

kde Lty = Y2-Y,
Ltx = X2-X,

Pre riešenie tejto 'úlohy opať využijeme všetky tri
pamaťové miesta a algoritmus predchádzajúceho pr{.
kladu

priebeh výpočtu Indikácia Obsah pamaťových miest
symbolicky na tastatúre sumátora PMI PMII PMIII

1. OOR L6 O
OPMI */ O
O PM II *// O
O PM III */// O

2. -'!J,-PMI y,-I -'!J,

3. -x,_PMII x,-II -Xl

4. Y2-PM1 Y2+ I Y2-Y' = Lty

5. x2-PMII x2+ II x2-x, = Ltx

6. _Lty \,71 Lly

7.
8. -Llx \lIl Llx

9. tg <7'2 Lly :Llx = tg<7'2
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Priebeh výpočtu
symbolicky na taatatúre

10. -Lly PM I VI

n. _PMIII + III

12. _LlxPMII \7 II

13. _PMII +1

14. _LlyPM III \7 III

15. _PMII -II

16. _ (Llx + Lly) PM I \71

17.

18. _ (Llx - Lly) PM II \711

19. tg (0'12 + 5OU) -
20. _LlyPM III \7 III

21. _PMII +11

22. _LlxPM II \711

23. -PMI -I

24. -LlyPM I *1

25. Lly2 xX"

26. -PMl +1

27. -LlxPM II *11

28. Llx2 xX"

29. Llx2 + Lly2 +1

30. O PM III * III

Takto sme dospeli k hodnota Llx2 + Lly2, zostáva
nám nájsť druhú odmocninu, ktorú vypočítame podfa
predchádzajúceho príkladu. Na príklade sme opať
videli, že okrem počiatočných nastavení hodnot Yl'
Xl' Y2' x2 sme pracovali len s tastatúrou aritmetických
operácií atastatúrou pamate, čiže nastavovanie hod.
not a chyby z toho plynúce sú zllÍžené na minimum.
Algoritmus výpočtu sa zdá byť zložitý, ale ak si uve·
domíme podrobne jeho matematickú interpretáciu
a obsah jednotlivých pamaťových miest dá sa pom~me
fahko zapamatať.
Pretínanie napred smerníkmi vypočítame podra
známýchvzťahov:

Priebeh výpočtu
symbolicky na tastatúre

1. _Llx Llx

2. -Llx -#
3. X X

4. tg 0'28 \711

5. -Llx tg 0'23 -
6. + +
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Indikácia
sumátora

Obsah pamaťových miest
PM I PM II PM III

Llx-Lly

tg (0'12 + 5OU)

Lly Lly

(Llx-Lly) + Lly

Llx

(Llx + Lly) - Llx

Lly O
Lly2

Lly2

Ltx O

Llx2

Llx2 Llx2 + Lly2 O
Lly O

Lly - Llx tg 0'23
x3 = Xl + - .. = Xl +LlX13 (6)tg 0'13 - tg 0'23

Lly - Llx tg 0'18~~~+ t -~+Ll~ mtg 0'13 - g 0'23

Y3 = Yl + LlX13·tg lh3 (8)

Y3 = Y2 + LlX23 • tg 0'23 (9)

Pri numerickom výpočte opať s výhodou využijeme
pamaťové miesta. Nebudeme rozpisovať počiatočné
nulovanie operačných registrov a pamaťových miest
ale rozvedieme len základný algoritmus.

lndikácia
sumátora

Obsah pamaťových miest
PMI PM II PM III
tg 0'18 tg 0'23 tg 0'13 - tg 0'23

Llx

-Llx
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7. Lly Lly Lly

8. + +
9. Lly "-'- Llx tg 0'23 - Lly - LI x tg 0'23

10.

11. tg 0'13 - tg 0'23 \lIII tg 0'13 - tg 0'23

12. LlX13 LlX13

Pri výpočte vzťahu (6) sme použili operačné re-
gistre. Ďalší výpočet by mohol pokračovať vyčíslením

13. X X

14. tg 0'13 \lI

15. LIX13 tg 0'13

16. + +
17. Y1 Y1

18. + +
19. V3

Výpočet vzťahov (7) a (9) bysme vykonali analogic-
ky. . .
Úlohou článku nie je podať návod na výpočet všet-

kých úloh, ale na vybraných príkladoch poukázať na
výhody výpočtu s pamaťovými miestami a celkovú
prácu elektronických kalkulačiek.
V tejto súvislosti by sme chceli podotknúť, že exis-

tencia elektronických kalkulačiek zasahuje vel'm.i
citeme aj do výberu numerickej metódy. Napr. vše-
obecne zaužívané riešenie trojuholníka tangensovou
vetou sa dá na elektronickej kalkulačke s výhodou
riešiť použitím kosínovej vety. V ďalšom príklade vý-
počet ploch pomocou L'Huillierových vzorcov. sa vy-
koná vytváraním rozdielov v sumátore tlačítkami+, - na tastatúre aritmetických operácn a násobe-
ním druhou súraďnicou. Jedno pamaťovémiesto pritom
slúži na vytváranie súčtov. Z uvedeného vyplýva, že
stačí odpisovať len konečný výsledok 2P.
K obdobným poznatkom o výbere najvhodnejšej

numerickej metódy dojde užívatefelektronickej kal-
kulačky sám, pretože viacmenej logicky vyplynú
z dosiahnutých skúseností. Z týchto dovodov ako sme
sa už aj zmienili nebudeme uvádzať ďalšie prlklady
geodetických výpočtov.

Ako vyplýva z popisu elektronických kalkulačiek
a niekofkých príkladov, možeme sa presvedčiť, že tieto
moderné stolné elektronické počítacie stroje zapiňajú
doterajšiu medzeru medzi samočinnými počítačmi

vzťahu (6) priamo v elektronickej kalkulačke alebo
vyčíslením vzťahu (8) takto:

a mecMnickými počítacími stroj mi. Rýchlosť operá.
cn niekofkonásobne prevyšuje rýchlosť plnoautomatic-
kých mechanických počítacích stroj ov a zvyšuje eko~
nomiku a hlavne kultúru práce - nehlučnosť pri jed-
noduchých elektrických výpočtoch, ktorých je v geo-
detickej praxi stále vefký počet.
Investičné náklady na zakúpenie elektronických

kalkulačiek sú síce vyššie ako pri doteraz používaných
ručných alebo plnoautomatických mechanických po-
čítacích stroj ov, však s ohfadom na uvedené prednosti
nie sú vysoké. Domnievam sa, že by bolo vel'mi účelné,
aby naše geodetické pracoviská boli čím skor a v čo
najvačšom počte vybavené takýmito modernými elek-
tronickými kalkulačkami.

Li teratúra:

Návody a prospekty firiem Soemtron NDR, 0rion
Mr.R a Elektronika Br.R
Samek M.: Samočinné počítače, SNTL Praha, 1961

Do redakcie došlo 29. 4. 1970

Redakce odborn~ho časopisu Geodetický a karto-
grafický obzor děkuje všem čtent1.Mm aspolupra-
covníkům za projeveno u přízeň a dobrou spolupráci
v letošním roce. Současně přejeme čtenáMm a spo-
lupracovníkům našeho časopisu pevn~ zdraví
a úspěchy v pracovní činnosti t spokojenost v osob-
ním životi!.
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Fyziologické účinky
při stereofotogrammetrickém
vyhodnocování

Výzkumné práce v oboru fotogrammetrie se
v poslední době soustředily na možnosti zvýšení
přesnosti vyhodnocovacích prací pro uplatnění fo-
togrammetrických metod nejen při mapování vel-
kých měřítek, ale i v jiných speciálních fotogram-
metrických pracích (aerotriangulace, b,lízká foto-
grammetrie aj.). Podmínky pro zvýšení přesnosti
byly a jsou hledány především v dokonalejších kon-
strukčních úpravách vyhodnocovacích přístrojů,
snímacích komor, v kvalitnějších fotografických
materiálech, ve výhodnějších technologických po-
stupech, které umožňuje vývoj samočinných počí-
tačů, všeobecně tedy v pokroku nové techniky.

Pokrok techniky však není myslitelný bez znalos-
tí možných limitů lidského činitele. Je pozoruhod·
né, že ač samotný rozvoj fotogrammetrie byl
Ipodmíněn základními znalostmi fyziologicko-psy-
chologických jevů člověka, kterými je dána i vlast-
nost stereoskopického pozorování, pak zájem
o vývoj těchto jevů ve stadiu pokročilejší techniky
přístrojové citelně ochabnuI.

Při bližším seznámení s uvedenou problematikou
zjistíme, že na mnohých fotogrammetrických pra-
covištích byly různé psychické a fyziologické účin-
ky sledovány, avšak publicita výsledků z těchto slec

/ dování je nepatrná.
Vlastní princip binokulárního vidění, jako pro-

ces fyziologicko-psychologický, je blíže popsán
v každé obsáhlejší učebnici fotogrammetrie a cha-
rakterisovánjako princip, který umožňuje přiroze-
né prostorlWé vidění. Proto také pr.vní fyziologic-
ké zkoušky v našem oboru, týkající se individuálc
ních schopností člověka se soustředily na sledování
stereoskopického vidění. Hled!lla se při tom krité-
ria pro stanovení podmínek adeptům fotogrammet-
rického vyhodnocování.

aV'vojsledovánistereoskopick'ch
schopnosti

Jako nejvhodnější formu pro stanovení kritérií
stereoskopických schopností jedince navrhl již
v r. 1901 prof. dr. Pul f r i c h stereoskopické tes-
tovací tabulky. V r. 1908 vydala firma Zeiss tabulky
na tomto principu. V pozdějších letech vydávají
podobné tabulky fy SOM v Paříži, v Maďarsku ta-
bulky K u r t z o v y, u nás různé cvičné tabulky dle
návrhů z vysokých škol aj. Zajímavý je Mo e s s-
ne r ů v test, který má dva obrazce se 160 kroužky,
z nichž se 25 kroužků při stereoskopickém pozoro··
vání vznáší nad rovinou ostatních.

Testovací tabulky vesměs splňují podmínku, aby
testované osoby byly jednoduchým a rychlým zpll-
sobem ohodnoceny vzhledem ke svým stereoskopic-
kým schopnostem .. V lékařství se používá í jiných
metod pro zjištění hloubkoi\Tého i\TInímání,jako je

Ing. Vlastimil Vyhnánek,
ČSD - Geodetická kancelář, Olomouc

nápř. zařazování posunovatelných tyčinek do spo-
lečné roviny. V samotné fotogrammetrické praxi
se zpravidla používá přímo vyhodnocovacího stroje
jako testovací pomůcky.

Důležitost zjišťování stereoskopických schop-
ností rozvedl v r. 1930 prof. S a mel na fotogram-
metrickém kongresu v Zťirichu. V r. 1934 byla na
'kongresu v Paříži dokonce 'přijata rezoluce, dopo-
ručující fotogrammetrickým společnostem spolu-
pracovat s odbornými očními lékaři na hledání
vhodné metody k provádění stereoskopických zkou-
šek. Proto Úl.ké u nás byl v r. 1935 navázán kon-
takt ČVUT s ambulancí I. české o,ční kliniky v Pra-
ze. Výsledky této spolupráce publikoval prof.
J. K 1o b o u č e k v r. 1938 na kongresu v Římě
a v r. 1940 v Zeměměřickém obzoru.

Po 2. světové válce udržovala větší fotogram-
metrická pracoviště kontakt s očními lékaři, avšak
podklady pro jednotnou klasifikaci stereoskopic-
kých zkoušek, systematické zdravotní prohlídky
lVyhodnoco,vatelů a jejich fyziologický vý,voj ·v pro-
fesi postrádají dodnes potřebnou koncepci a kon-
centraci zjištěných výsledků. Kladným přínosem po-
válečného úsilí u nás v tomto směru bylo, z hlediska
společenského významu práce a zdravotních nároků
fotogrammetrO, jejich zařazení do II. kategorie
pracovníků pro důchodové zabezpečení.

Ve vyspělých zemích jsou určitým pokrokem pro
sledování vývoje stereoskopického vhímání in·
strukční přístroje pro výuku vyhodnocovatelO, na
nichž učitel má možnost bezprostředně sledovat po ..
kroky žáka. Mezi ryze výukové patří např. anglický
školní přístroj fy SGI (obr. 1).

Firma W i 1d naproti tomu nabízí pro praxi při·
jatelnější formu výcvikového přístroje v konstruk·
ci dvojitého okuláru. Instrukční okuláry Wild PIO-1
se mohou např. umístit na přístroj vyhodnocovací
Wild B-9 (obr. 2).

Tyto přístroje podstatně zkracují dobu zácviku
vyhodnocovatelů a jsou výhodné při posuzování
schopností jedinCů, avšak jen v závislosti na vlast-
ních zkušenostech učitele.

Objektivnější rozbor individuálních schopností
a fyziologic'kých účinků stereoskopického pozoro-
vání byl u nás v poslední době podán v disertační
práci MUDr. F 1o r k a ze Slovenské akademie věd,
nazvané "Vplyv profesie na výskyt zrakovej únavy".

III. V li v f o t o g r a m m e t r i c k é h o
vyhodnocováni na zrakovou únavu

Práce MUDr. F 1o r k a byla zaměřena na srov·
nání zrakové únavy u profesí, u nichž se předpoklá-
dá zvýšená zraková únava, s běžnými profesemi,
kde ke zrakové únavě dochází v běžných životních
podmínkách. Do 1. kategorie zařadil pracovníky ve
fotogrammetr11 a pracovníky z funkční kontroly te-
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levizních přijímačů. V 2. kategorii byli vojáci
pohraniční služby a pracovníci ze zemědělství.
V uvedené práci je rozebrána zraková únava

v oelé šíři fyziologických, psychologických a od-
borně lékařských hledisek. Pro fotogrammetry ob-
sahuje řadu zajímavých poznatků, na něž by další
Vý'vDjlve sledo.vání fyziologlckých účinků profese
na vyhodnocovatele měl bezprostředně navazovat.
Při porovnání jednotlivých profesí je např. patr-

né, že pracovní prostředí fotogrammetrů je ovliv-
ňováno všemi nepříznivými jevy, které zhoršují
zrakovou únavu (nevhodné umělé osvětlení, jeho
proměnlivá int'enzita, ne-vhodná barva světla, iVeli-
kost pozorovaného předmětu aj.).
Přehledné rozvržení testovaných osob jednotli-

vých profesí podává tabulka 1.

Profese I Provoz I Počet
test. osob

Fotogrammetrie I 2 směny 20
Tesla 2 směny 20
Vojáci

I
střídavá služba 20

Zemědělci I směna 14

U všech testovaných osob byly zjišťovány změ-
ny ve vybraných funkcích očních orgánů následu-
jícími metodami:
1.Adaptace na tmu s použitím registračního adap-
tometru.

2. Zraková ostrost metodou Šíp o š o v y modifi-
kace Lan d o I t o v a kroužku.

3. Barevné vidění pomocí R u b k i n o v Ý c h poly-
chromatických tabulek.
4. Zrakové pole proměřením projekčním perimetrem

Z e i s s.
5. Přerušovaná zraková stimulace pomocí přerušo-
vače uloženého v otvoru registračního adapto-
metru.

6. Hloubkový vjem pomocí zařízení se 2 kolíčky,
které testovaná osoba zařazovala do stejné úrov-
ně ze stálé vzdálenosti.

7. Vnímání geDmetricko-optIckých iluzí s pOHžWm
M ti II e l' - LYe l' o v y iluse (černé úsečky se
šipkami v úhlu 35°), T-iluze (vodorovná úsečka
80 mm, svislá 120 mm).

8. Jednoduchý reakční čas s motorickou odpovědí,
zjišťovaný elektronickým chronoskopem s 32
podněty a možností odečtení reakčního času na
1/200 sec.
Ve stručnosti lze shrnout jednotlivé výsledky tes-

tů vzhledem k fotogrammetrické profesi takto:

1. Adaptace na tmu
Rozhodujícím faktorem pro porovnání jednotli-

vých profesí je doba, kterou testovaná osoba po-
třebovala k adaptaci na požadovanou úroveň jasu.
Srovnání je patrné z tabulky 2.

Fotogrsmmetrie Zemědělci
s vojáci

ráno Iodpoledne denní provoz

začátek směny

I
45' 26' 41'

konec směny 41' 34' 37'

Odpolední směna ve fotogrammetrii vykazuje lep-
ší adaptační schopnost nežli osoby z méně zrakově
zatížených profesí, ranní směna je řádově s těmito
profesemi stejná.

2. Z l' a k o v á o str o s t
U těchto zkoušek byl zajímavý výsledek ve sle-

dování tzv. indexu výkonnosti ve vztahu začátku
a konce pracovního času. Na konci pracovních směn
vzniká u všech vybraných profesí lepší zraková
ostrost. Výjimku zde činila pouze odpolední směna
na fotogrammetri1, kde se naopak projevilo zhor-
šení.

3. Bar e v n é v i d ě n í
U ostatních profesí nebyly vykázány podstatné

změny, pouze u fotogrammetrů došlo ve 20 % pří-
padů k horšímu čtení polychromatických tabulek.
Tento stav signalizuje fotogrammetrům potřebu
zvýšené pozornosti na barevné vidění.

4. Hra nic e z l' a k o v é h o p o I e
Diference zjištěné ve změně hranice zrakového

pole na počátku a konci směn, jakož i mezi jed-
notlivými směnami a profesemi nebyly podstatné.

5. Pře l' u š o van á z l' a k o v á s t i m u I a c e
Tato zkouška následovala po zkoušce adaptace

na tmu. Byla rozdělena na identifikaci jasu splýva-
jícího světla a identifikaci přerušovaného světla.
V prvém případě nebyly zjištěny podstatné diferen-
ce u pozorovaných osob jednotlivých profesÍ. V dru-
hém případě došlo k podstatné diferenciaci foto-
gram metrů od ostatních sledo-vaných skupin.
Uvnitř jejich skupiny však nebyly zjištěny podstat-
né rozdíly mezi začátkem a koncem pracovní smě-
ny, ani mezi dopolední a odpolední směnou.
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6. Hlo u b k O V Ý V j e m
Tento test je v metodice dr. Florka pro fotogram-

metrickou činnost netypický. Objektivně sice po-
stihuje hloubkový vjem bez ohledu na individuální
vlastnosti pozorované osoby (oční rozestup). Těž-
ko lze vysvětlit závěr, z něhož vyplynulo, že foto-
grammetři měli horší průměr než pracovníci ostat-
ních profesí. Při zkoušce se neuvažuje o rozdílnosti
očního rozestupu jednotlivců, čímž konvergační
úhel je u každého pracovníka jiný. Ve fotogram-
metrické praxi naopak je možnost úpravy očního
rozestupu na přístroji, čímž se dociluje stejných
podmínek hloubkového vjemu prostřednict1vím
zrcadlového stereo skopu u každého pracovníka.

I když pro fotogrammetické účely metodika po-
užitá při výzkumu dr. Florka na zjišťování hloub-
kového vjemu nevystihovala potřebné údaje k ově-
ření stereoskopických vlastností vyhodnocovatele,
je i z této zkoušky zajímavý závěr, že průběh pra-
covní směny podstatně stereoskopickou schopnost
neovlivňuje. Naše provozní zkoušky však tento zá-
věr nepotvrdily.

7. G e o m e t r i c k o - o pti c k é i 1u z e
Obě zvolené iluze měly výsledky z hlediska sta-

tistiky totožné. Zkoušky maH pro pozorované oso-
by atraktivni charakter a ze závěru, z něhož vyply-
nuly lepši výsledky na konci směn a nevýrazné
rozdíly mezi ranní a odpolední směnou lze usuzovat,
'že opakovaná iluze !Vede člolvěka k rozumovému
postupu a pozorovaná osoba při opakovaném testu
odmítá podlehnout prvotnímu dojmu.

8. J e dno d uch Ý r e a k čni č a s
Neočekávaným výsledkem bylo zjištění, že roz-

dny v reakčním času mezi začátkem a koncem smě-
ny byly bezvýznamné. Pouze u fotogrammetri'l se
projevil významnější rozdíl. Ve svých detailech je
zpracování zkoušek jednoduchého reakčního času
velmi zajimavé a zřejmě se v něm plně. odrážl: vliv
každé profese.

Ve všeobecných závěrech výzkumné zprávy uvá-
di dr. Florek, že zjištěné vlivy pracovního zatíženI
exponovaných pracovišť nelze považovat za kritic-
ké. Jsou však přIznakem vyššího stupně napětí ce-
lého organismu, který je postupně unavován. Clo-
věk v těchto profesich se stává citlivějšI, vnímavější
a citovější.

Výsledky disertační práce dr. Florka plně neuza-
vIrajI problematiku fotogrammetrické profese. Na-
opak z ní vyplývá nutnost volby vhodné metodiky
pro lékařské vyšetřování vyhodnocovateli'l. Stačí
jen odkaz na zhoršenI zrakové ostrosti odpoledních
směn, nedostatky zjištěné při čtenI polychromatic-
kého testu a patrné psychické účinky plynoucí
z testu na jednoduchý reakční čas.

Z provozního hlediska nás zajímá, do jaké míry
ovlivňuje zraková únava kvalitu práce vyhodnoco-
vatele. Při nahodilých stereoskopických ;?:kouškách
v minulých letech jsme zjistili podstatné rozdíly
v přesnosti práce mezi jednotlivými vyhodnocovate-
li i diference jednoho !Vyhodnocolvatele při zkouš-
kách v různé době pracovního času. Byli jsme si
vědomi množství vlivů,· které na vyhodnocovatele
pfisobí, ať již se jednalo o nesourodost v kvalitě
fotoleteckých podkladi'l, geodetických podkladi'l,
momentální kondice či indispozice pracovníka.

V budoucnu předpokládáme využití aerotriangu-
lace i pro velká mapová měřítka. Tento druh práce
bude na vyhodnocovatele klást vyšši nároky na do-

konalé nastaveni stereoskopické značky na model
terénu. Je také pravděpodobné, že každý dnešni
vyhodnocovatel nebude mít předpoklady pro tento
druh práce. Proto jsme volili cestu provozních
zkoušek, od nichž jsme očekávali výsledky ke sta-
no!Vení určitých kritérii pro práce vysoké ,přesnosti.

IV. Pro voz n í z k o u šky
vyhodnocovatelů

Pro stanooení metody prol\7ozních zkoušek fyzio-
logických účinki'l na vyhodnocovatele srovnáním
přesnosti stereoskopického vnímáni jsme sami vy-
cházeli z těchto předpokladfi:
a) Zkoušky stereoskopického vnimání jsou v rámci

fotogrammetrické praxe nejprokazatelnější při
nastavováni měřické značky výškově na zvolený
bod terénu.

b) Zkouška nesmí být časově náwčná, aby ne-
ovlivňovala běžný provoz směny.

c) Vyhodnocovatelé by měli mít objektivně stejné
podmínky pro volbu čtených bodi'l.

d) Rozvržení zkoušek by mělo pokrýt rozsah celé
pracovní doby obou směn.

e) Do zkoušky by mělo být zainteresováno více pra-
covišť s nejširším okruhem vyhodnocovateli'l
ri'lzného věku a délky praxe.

1. Metodický postup
Ve spolupráci s fotogrammetrickými oddny lG

Brno, lG Opava a GK Olomouc bylo do provozních
zkoušek zařazeno celkem 14 vyhodnocovateli'l. Kaž-
dé pracoviště obdrželo formuláře, kde byly uvedeny
základní statistické údaje (pracoviště, jméno vy-
hodnocovatele, jeho věk, délka provozní praxe,
druh stroje, měřítko modelu, časový údaj zkouš-
ky), dále pak rubriky pro zápis čtených hodnot
a výpočet střednich chyb.

Úkolem vyhodnocovateli'l bylo zvolit na modelu
terénu 3 body, z nichž 1 byl ideálně identifikova-
telný, 1 {>ri'lměrně a1 nepříznivě. Tato individuální
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volba každého vyhodnocovatele v souhrnu vytvářl
objektivnl pohled na dosahované výsledky. Na zvo-
lených bodech provedl vyhodnocovatel sérii 4 ode-
čtení výšek u každého bodu. Z odchylek od arit-
metického průměru výšky bodu byla vypočítána
střední chyba v určení výšky bodu podle vzorce

Vrvvrmv= ± --11,-1

Různá modelová měřltka na jednotlivých praco-
vištích pak vedla k další, nepředpokládané dife-
renciaci pracovníků a tím i ke snížení sumarisač-
ních statistických hodnot jednotlivých skupin.
Skladba a rozvrstvení pracovníků do skupin

a rozborových alternativ je patrná z tabulky 3.

I. alternativa U. alternativa

Věk 1(1 : :000>1(1 : ~OOO> praxe 1(1: :000)!(1: ~OOO:

20-30 3 2 do 5 r.
I

1 -
30-40 - 4 5-10 r. 4 2
40-50 2 - 10-15 r I 1 4
50-60 3 - nad 15r. I 2 -

Celkem 8 6 Celkem I 8 6

2. Rozbor výsledků
Od uvedeného počtu 14 vyhodnocovatelfi se sou-

středilo ke zpracovánl celkem hodnot z 585 určova-
ných bodfi, z čehož u skupiny "a" (modelové mě-
řltko 1:2000) ze 384 bodfi a u skupiny "b" (modelo-
IVé měřítko 1:4ooo}z 201 hodil, takže IVprfnněru
"a" skupiny provedl 1pracovnlk čtení na 48 bodech
a v "b" skupině na 34 bodech.
Vlastní rozbor shromážděných výsledků byl pro-

veden ve dvou alternativách. 1. alternativa brala
v úvahu věkovou skla:dbu vyhodnocovatelfi, II. al-
ternativa pak diferencovala pracovníky podle dél-
ky praxe.

2.1 R o z bor 1. a I t e r n a t i v y
Soubor získaných hodnot jednotliVých skupin

pracovníků byl rozdělen do časových údobí ranních
a odpoledních směn podle příslušné doby skuteč-
ného čtení hodnot (0-2 hod., 2-5 hod., 5-8 hod.,
od začátku směny tedy až do jejího ukončení).
Ze shromážděných hodnot byly vypočteny prů-

měry středních chyb v určení bodu jednotlivých
skupin. Z takto zjištěného průměru středních chyb
byly dodatečně vyloučeny hodnoty, které přesaho-
valy dvojnásobek vypočteného průměru. Vyloučené
hodnoty byly statisticky podchyceny jako hrubé
chyby. Po vyloučenl hrubých chyb byly u každé
skupiny vypočteny el1minované průměry středních
chyb. Konečný výsledek zpracovánl je shrnut v ta-
bulce 4, kde el1minované prfiměry jsou uvedeny
v závorce.
Tabulka poskytuje obraz oprfib_ěhu kvality práce

vyhodnocovatelfi v rámci celodenního pracovnlho
procesu. U věkové skupiny do 30 let je na počátku
směny horší kvalita práce, která se postupem dne
zlepšuje a na konci směny zase klesá, ale je -o něco

lepšl než na počátku směny.- Stejný prfiběh vykazu-
je skupina C, 'kdežto u ostanlch skupin je pro hod·
nocení kvality nutné zahrnout i výskyt hrubých
chyb podle tabulky 5., vyjadřujíci procentuelně vý-
skyt hrubých chyb v průběhu obou směn jednotli-
vých pracovníků:
U skupiny A je zajímavé srovnání rannl a od-

polední směny, z něhož plyne výraznějši zlepšení
kvality odpolednl směny. Je zřejmé, že pracovníci
jsou psychicky silně ovlivňováni pracovnlm pro-
středím, neboť dopolední provoz bývá narušován
kontaktem s jinými pracovišti, telefonováním apod.
a v odpolední směně jsou pracovníci v nesrovnatel-
ně klidnějším prostředí. Výsledky z počátku směny
tento poznatek jen potvrzujl. Čtení bylo zpravidla
vykonáváno v překrytovém čase obou směn, kdy je
na pracovišti největší ruch.

Pracovníci skupiny C mají sice výsledky řádově
horší, avšak průběh kvality v rámci směn je obdob-
nýpředcházející skupině. Ze srovnání dopolední
aodpolednl směny je patrné, že staršl pracovníci
již tolik nepodléhajl vnějšlm podnětům, řádově do-
cilují vyrovnanějšlho výsledku v obou směnách a na
konci odpolední směny je patrný větší vliv únavy
nežli u dopolední.

Pozoruhodné jsou Výsledky pracovníkfi skupiny D.
Jsou to pracovnici nejstaršl s odpovídajíci delší
provozní praxí. U nich je patrná psychická vyvá-
ženost, rozdíly mezi rannl a odpolední směnou jsou
nepatrné a zhoršováni kvality práce narůstá v pro-
cesu pracovního dne, takže prakticky nejhoršlch
výsledků docilují zcela logicky ke konci směn. Pro-
jevuje se u nich relativně nejmenší procento vý-
skytu hrubých chyb a jsou v průběhu dne vyvážené.
Z těchto poznatků plyne, že jejich dlouholetá zku-
š,enost v nich vypěstolvala odpolvědnější pNstup
k práci a nesporná rutina již pak není ohrožována
vnějšími vlivy.
Celkově pak, když vytvořlme prfiměr z uvedených

hodnot středních chyb za dopolednl a odpoledni
směnu (skupina A, C, D), dostaneme téměř stejné
hodnoty z dopolednl směny (mv = ± 4,14 cm)
i odpolední směny (m" = ±4,13 cm). Průměrné
procento výskytu hrubých chyb u dopolednl smě-
ny.je 7 %, u odpoledni 6 %.
2.2. R o z bor I1. a It e r n a t i v y
Zpracováni této alternativy bylo provedeno stej-

ným způsobem jako u alternativy 1. s tím rozdílem,
že kritériem pro kategorizaci pracovníků byla dél-
ka jejich praxe.

Výsledky rozboru jsou patrné z tabulky 6.
U nejpočetnějši skupiny pracovníků (B) je v obou

směnách přímo názorně patrný průběh kvality prá-
ce, kdy na konci směny nastává zvětšení hodnot
středních chyb proti čteni uprostřed směny, avšak
tyto hodnoty jsou o něco menši než střední chyby
na začátku směn. Nepatrné rozpory u jiných skupin
se do jisté miry zase eliminujl při porovnáni s vý-
skytem hrubých chyb a jsou vysvětlitelné malým
počtem přislušného souboru.
Po vyloučeni pracovníka ze skupiny A, který má

výsledky dvojnásobně horší a nesouměřitelná čteni
v průběhu dne, ziskáme u kategorií B, C, D ve smě-
ně dopolednl prfiměr střednlch chyb mv == ±3,72 cm, ve směně odpoledni pak mil =
= ±3,4o cm. Průměrné procento hrubých chyb
u těchto skupin čini dopoledne 6,81 %, odpoledne
pak 6,180/0.
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Počet pozorovaných bodů Průměry středních chyb v cm
Měřítko Skup. Věková Počet I směna ranní I směna odpolední směna ranní I směna odpolednimodelu prao. kategorie prao.(let) celkem I

0-2 I 2-5 I 5-8 0-2 I 2-5 I 5-80-2 I 2-5 I 5-8 0--2 2-5 I 5-8

A do 30 3 138 33 15 18 36 18 18 4,8 3,0 4,2 6,2 2,3 2,7
(3,5) (2,6) (4,0) (4,7) (2,1) (2,5)-- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

B 30-40 - - - - - - - - - - - - - --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --I :2000 C 40-50 2 99 27 12 33 9 12 6 5,5 5,6 4,5 5,6 4,6 6,5
(4,8) (3,7) (4,2) (3,7) (4,6) (6,5)-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

D 50-60 3 147 36 21 42 15 18 15 3,0 3,2 3,5 2,7 3,1 3,5
(2,8) (3,0) (3,0) (2,7) (3,0) (3,2)-- -- -- -- -- -- --

E do 30 2 69 24 21 24 - - - 5,7 5,6 5,9 - - -
1 :4000 (5,4) (5,6) (5,2) -- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

F 30-40 4 132 39 54 39 - - - 10,6 10,1 7,6
(8,3) (8,9) (6,7)

2.3. Z hod noc e n í r OZ bor U

Závěry Z obou alternativ jsou téměř totožné a ply-
ne Z nich, že směnnost nemá rozhodující vliv na
kvalitu práce, ale v průběhu každé směny se kva-
lita práce mění, což je ve zdánlivém rozporu s vý-
sledky hloubkových zkoušek MUDr. Florka. Při
hlubším pohledu je rozpor vysvětlitelný právě tím,
že testování bylo vždy na začátku a na konci smě-
ny, což i v našich zkouškách se projevilo v zaned-
batelných diferencích.

Z časového průběhu je patrné, že náš navyklý
pracovní rozvrh není pro práce vysoké přesnosti
vhodný. Nejideálnějších výsledků je dosahováno
u většiny pracovních kategorií mezi 8-12 hod.
a 15-19 hod. Tento výsledek koresponduje s po-
znatky i v jiných profesích.

Metodika provozních zkoušek by mohla i v bu-
doucnu sloužit ke zjišťování pracovní charakteris-
tiky j2dnotlivých vyhodnocovatelů. Podle ní by měl
vedoucí oddílu možnost objektivně rozhodovat
o přidělování náročnějších prací jednotlivým vy-
hodnocovatelům.

Uvedené výsledky si nečiní nárok na zobecnění,
neboť shromážděný materiál má z hlediska sta-
tistiky citelné slabiny v neúplnosti některých sku-
pin; v celkovém množství získaných údajů apod.
I když jsou tedy jen dílčím ukazatelem místních
podmínek sledovaných pracovišť, tak jistě poslou-
ží ke srovnání jiným.

Skuptna Směna' ranní I Směna ,o,dPO~edn1.
pracovníků 0-2 I 2-5 I 5-8 0-2 I 2-.5 [5-8

A 10,0 6,0 5,6 11,1 5,6 5,6
B - - - - - -
C 7,4 16.6 6,1 22,0 0,0 0,0
D 5,6 4,8 4,8 0,0 5,6 6,6
E 4,2 0,0 4,2 - - -
F 12,8 9,2 7,7 - - -

Průměr I 8,0 I 7,3 I 5,7111,0 I 3,7 I~

V. N livrh n a s led o v lin i
fyziologických 6ňink6
Z dosavadních prací je patrné, že sledování ste-

reoskopických schopností není jen záležitost vstup-
ní prohlldky adepta fotogrammetrické profese, ale
jeho další výVOjby se měl stát součástí pravidelné
kontroly vyhodnocovatehl. Celostátně by měl být
vypracován testovaci systém; na němž by se ob-
jektivním způsobem ověřovala smyslová způsobilost
nejen uchazeče, ale :každého fotogrammetrlckého
pracovníka.

Výchova dobrého vyhodnocovatele má dlouhodo-
bý charakter. Všeobecně se soudí, že po 3 měsících
intenzítvního IVýcviku je možné zařadit IVyhodlWCO-
'Vatele do prolVozu. Pro intenzívní výuku 'Však li nás
nikde podmínky nemáme. V rámci provozních pod-
mínek trvá zácvik vyhodnocovatele nepoměrně
déle a v některých případech ani rok není dostateč-
ný pro průměrný výkon k vyhodnocování.

V prvé řadě by se tedy měla věnovat pozornost
výběru pracovníků pro vyhodnocování. Kritéria vý-
běru by měla být jednotná a rozsah jejich splnění
by měl zůstat jako doklad při zdravotním záznamu
žáka či posluchače. Ke stanovení kritérií bude nut-
ná konsultace fotogrammetrů s očními lékaři. Z do-
ložených prací vysvItá, že odborné vyšetření zjistí:

1. Zrakovou ostrost, která je rozhodující hlavně
proto, aby byla u obou očí stejná.

2. Barevné vidění, jehož zjišťování je u očních pro-
hlídek běžné, ale u fotogrammetrů by měly být
podchyceny změny v průběhu praxe, k nimž po-
dle MUDr. Florka zřejmě nochází.

3. Reakční schopnost, vyjadřující do jisté míry
i bystrost pozorovatele, tedy vlastnost, na níž
upozorňují výsledky I. oční kliniky, jakožto dů-
ležitého činitele pro stereoskopický vjem.

4. Stereoskopický vjem, jako nejdůležitější předpo-
klad pro výkon fotogrammetrické profese. Bude
však rozhodující stano.vit whodnou metodiku :vy-
šetřování, neboť dosavadní praxe je jiná při vý-
běru na školách (testovací tabulky), jiná v me-
dicíně (kolíčky srQIvná!vané do roviny) a jiná
v praxi na fotogrammetrických pracovištích (vy-
užití vyhodnocovacích strojů).
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I Počet pozorovaných bodů Průměry středníoh chyb
Měřítko Skup. I Doba Počet
modelu prac. praxe prao. I směna ranní I směna odpolední směna ranní I směna. odpoledni

(let) oelkem
0~2 I 2--6 I 5--8 0--2 I 2--6 I 5--8 0-2 I 2-5 I 6-8 0-2 I 2--5 I 5--8

A do 5 1 24 9 - - 15 - - 9,4 - - 8,0 - -
-- -- -- -- -- -- -- ~ -- -- (5,4) -- --

B 6-10 4 189 42 27 48 24 27 21 4,6 4,0 4,2 3,8 3,4 3,6
1 :2000 --- -- -- -- -- -- (3,2) (3,1) (3,7) (3,0) (3,4) (3,1)--

C 10-15 1 69 15 9 12 15 9 9 3,1 3,9 4,4 4,7 2,5 3,3
-- -- -- -- (3,1) (3,2) (4,2) (4,1) (2,5) (2,9)-- -- --

D nad 15 2 102 27 12 33 10 10 10 2,7 3,1 3,5 2,7 3,0 3,6
-- -- -- -- (2,5) (3,1) (2,9) (2,7) (2,7) (3,2)-- --- --

E 5-10 2 69 24 21 24 - - - 5,7 5,6 5,9 - - -

1 :4000 -- -- -- (5,4) (5,6) (5,2) -- --- ---- 39
1

48 --
F 10-15 4 132 45 - - - 10,6 10,1 8,0 - - -

(8,3) (9,2) (6,9)

Záznam o stereoskopických zkouškách by měl
být jednotný, aby se mohl zpracovávat jak na ško-
lách, tak později na pracovištích, čímž by se pod-
chytil velmI důležitý vý'Voj fyziologic'ko-!.Jsycholo-
glckého jevu pro fotogrammetrickou profesi.

Vliv únavy sledovaný v práci MUDr. Florka po-
tvrdil, že u fotogrammetrfi se v něm odráží vyšší
stupeň napětí celého organismu. Shodná kvalita
dopolední a odpolední směny je sice dána výsledky
v jakosti práce, ale subjektivně dochází u vyhodno-
covatelfi k neúměrně vyššímu duševnímu 1 tělesné-
mu pocitu únavy po odpolední směně nežli po ranní.

Jako na každém pracovišti, kde pracuje kolektiv
lidí, působí zvláště u fotogrammetrů na kvalitu prá-
ce jejich vzájemný vztah. V uvedené práci se rov-
něž konstatuje, že fotogrammetrická profese vytvá-
ří citlivější psychický stav pracovníka. Labilnost
duševního stavu se úměrně odráží v kvalitě a podle
zkušeností i v množství vykonané práce.

Mnohé z těchto poznatků nemohly být podchyce-
ny provozními zkouškami, jsou zpravidla nárazové-
ho charakteru u každého jedince a jejich sledování
je velmi obtížné. Důležitější je, aby si vliv profese
na vlastní psychický stav vyhodnocovatelé sami
uvědomovali a podle toho vzájemně alespoň mezi
sebou vystupovali. Od směny, kde není ovzduší
vzájemné důvěry a pochopení jednoho k druhému,
nemůžeme očekávat kvalitnější výsledky.

Vlivy prostředí, společenského klimatu, směn-
nosti i únavy byly popsány. Avšak podnětfi, které
působí také nepříznivě na lVyhodnoco'vánÍ jedincfi,
je daleko více. V neposlední řadě patří mezi ně
kvalita dodávaných podkladfi. Jednou vzniklá ne-
důvěra v měřické podklady vyvolává u vyhodnoco-
vatele pocit pracovní nejistoty, ztrácí zájem o prá-
ci a neúměrně se na pracovišti zvyšuje pracovní
napětí. Dalším podobným činitelem je horší kvalita
diapoziti'Vfi, která z hlediska vlivu na psycl:1ický
stav pracovníka je faktorem, který je všeobecně
známý a pro jehož odstranění je možné východisko
v dobrém fotoleteckém materiálu a svědomité tech-

nologii při zpracování fotografických podkladů.
Předložené výsledky provozních zkoušek a uve-

dené náměty by měly být podnětem k systematič-
tějšímu sledování zdravotního stavu vyhodno-
covatelfi a jejich individuálního vývoje při foto-
grammetrickém vyhodnocování. Jen systematické
sledolvání l\Tšech fyzioloických účtnk;:'l může pak
poskytnout objekUvnější pohled na pl'aco1vní mož-
nosti vlastního vyhodnocování. A tento pohled ne-
mfiž8 být zanedbávaným článkem ve výrobním pro-
cesu každého fotogrammetrického pracoviště.
Do l'edako8 došlo 4. 3. 1970
Lektoroval: Ing. Ladislav Skládal, CSc., VÚGTK Praha
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[4] Sborník ze semInáře o probléme,ch fotogramme'trie
pi'i tvorbě mapových podkladŮ liniových' staveb,
CVTS- Olomouc, 1969.

Výzkumný t1stav geodetický, topografický a kartogra-
fický vydal sborník pi'ednášek ze semináře

Informační systém
geodézie a kartografie.

Sborník, který obsahuje přednášky ze semInáře" CVTS,
konaného dne 24. listopadu 1970, je možno objednat
na adr. Oborové sti'edlsko VTEIP, Výzkumný t1stav geo-
detický, topografický a kartografický,Praha 1, Pol. vězňů.

Podrobnějši zprávu ze semInáře sl mohou čtenářI pře-
číst v lednovém čísle našeho časopisu, v nové hlídce
Racionalizace v geodézl1 a kartografU.
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Z aktivu k rozvoji pracovní iniciativy
a aktivity v resortu Českého úřadu
geodetického a kartografického

V předvečer 53. výročí Velké 1ííjnové sociaIistIcké re-
voluce dne 6. llst,olp,adu 1970 s'e konal ve Slov,anském
domě v Pr,aze aktiv v,edoucích hospodářských 'pr,acovní-
ků, vedoudch odMrářských funkcioná'řů a nejlepšíclh
pr,acovní'ků resortu Českého úřadu g'eodetického a kar-
togr,aflckého. Hlavním a jediným tém,atem t,ohoto ,aktivu
byl r,o'ZlVojpracovní LnicLatIvy a aktivity v resortu ČÚGK.
'Hl,avní referáty na aktivu byly předneseny předsedou

Českého úř,adu geodetického a kartogr,aflockého soudru-
hem Ing. Fr,antiškem K o u b ke m a předsedou ústř,ed-
ního výboOru Odborového svazu pracovníků státní'ch or-
gánů, peněžnictví a zahraničního obchodu soudrulhem
Josefem L 01' e n c e m.
Oba referáty 'byly podnět'em :k široké ,a bohaté diskusi,

která svědčí o tom, že v res,ortu ČÚGK Je dost,atek re-
Zlerv a moŽiností k ro'zvíjení pracovní inici,atIvy a akti-
vity v&ech pmcovníků a k dovr&ení kon:solld,ačního pro-
cesu na úseku hospodářské a vědeckotechnické činnosti
v geodézii a' kartogr.afii.
N,azávěr .aktivu byly schváleny ,a odeslány pozdr,avné

dopisy velvyslanectví Sv,azu sovětských soci,allstlocký'ch
republik v Pr,az·e a byru ústředního výboru K·omunis-
tické str.any Českos:Iovenska pro řízení stranické 'prlác,e
v č,eský·ch zemích a bylo 'přijato jednomyslně prohlá-
šení, ·které uvádíme v plném .zn~ní;

Prohlášeni ál!astnikd aktivu k rozvoji pracovnf iniciativy
a aktivity resortu CnCK

Rok 1970 Ipi'edstavuje v Icl·osavadním výv,oji resOrtu
g'eodé~i'e .a 'k.artografle význ.amrnou etapu, 've které se
oproštujemeod clhyb a nedostatků minulého obd<Jbí a
'vytváříme předpokI.ady pro nástup k rozv·oji 'odvětví
gaodézie a k.artografle v páté pětiletce.
Vzhledem 'k charakteru práce v odvětví hr.ají nejvý-

zn,amnější úl<Jhu úkoly na úseku Iprá,ce s lidmi, péče
o ně .a o je,jich d.alší 'politickou ,a odbornou vý,chovu.
Vytyč'ené úkoly bude možno splnit jen tehdy, když

vši,chni pra.cující re&ortu budou o j'ejich splnění usHo-
v,at ,a odhalolV.atexistující rezervy. Chc.eme, aby rozvoj
p~acovní !IIlicloativy a aktivity 8'e st,a'l soustavnou, cíle-
vedomou a k,aždodenni pr.ací, ,která by vedl,a ke 'kon-
krétním, morálněp·ollUc'kým a e'konomj'ckým přínosům.
Chceme, aby vedoucí hOlSpodářští pr.acovnícl,a čLnnost

odborů na v&ech stu.pních říZlení, efe·ktiV'nost jejich prá-
ce ,a politickovýclhovná činnost se projevila v širokém
zapojení 'Pracujících do aktivní prá,c'e, do zvýšené péče
'0 pr,acující, vytváření opUmálních pr,a'covních pOdmínek
a. 'zvýšené poliUcko-odborné úrovně všech pracujíckh.
Budeme boojo'v.aiproti všem projevům nekázně, neod~

povědnosti a proti nízké kvalitě prác'e a prosaZiov.at
důsledně s·ocLalistické zásady odměňov,án1.
Z· dnešního ,aktlvu vyplývají pro vedoucí hoopodářské

pracovníky a odborové orgány tyto hl.avníúkoiy:
- Pod vedením str,anických orgánů úspěšně dokončit

proces politiocké konsolid.ace v ;podnicích a ústav,ech
resortu ČÚGK.

-- Ve spolupráci hospodářských orgánů se stranickými
a odborovými orgáJny,získáv.atpracovní :kolektivy ,a
jednotliv,ce pro soci,alllStlcké soutěžení, 'hnutí brigád
sociailllStlcké práce, zlepš-ov,atelské a novátorské hnu-
ti. Těžiště p~ác>e přesunout Izejména do vnltropodni-
'kového soutěžení.

- Vést pr.acovní kolektivy a jednotlivce ke konkrét-
nosti při uzavíránízáv,azkll, org,ani:wv,at výměnu zku-
šeností aza'bezpečovat nejl,epší výsledky. Dbát na
důstojné morální i hmo~né oceňování výsledků.

Aktivně .a účinně spolupracovat při tvorbě, ,ro:zipisua
reializ,aci plánu na léta 1971-1975, při upl.atň,o'vání
pr-ogr,amu kompl·exní soci.alLstlcké r.acion ali'za,C€. Z,a-
bezpečovat nejširší účast ,pr,acujícf.ch na řízení ,a
sprá,vě podniků a 'úst,avů resortu, j.ako výr,az 'ÚI-o'hy
odMrů, školy hoopod,aření, školy správy, školy socia-
lllSllllu.

- Pros,azov.at 'IJ hospodářských vedoucích, aby využívall
inicIativních námětů k řízení výr,oby a zlepšováni
'pra'covních a ži'votních podmínek pr.acující.clh.

'- Všestranně 'podporov.at vedoucí pr,acovnfky, kteří se
opírají o 'z'kušenosti pr.acovních kolektivů, up·evňují
pracovní kázeň a 'podporují rozvojinicLativy, 'jako
součást své řídící práce.
Z,a tím účelem p·ov,až'lljí účastníci aktivu 'za účelné:
ViS sp,olupráoCi ředitelů podniků a ústavů s přís,lušný-

mi odborovými orgány svol,at ,aktivy funkcionářll k pro-
jednání výsledků dnešního jeduláJní a organIzačně za-
bezpečit další rozvoj p~aco'vní InicI.atlvy na 'pracovištích
připří'pr,avě kolektivních smluv.
V 'zájmu upevnění jednoty odborového hnuti podpo-

ruje dnešní shromáždění 'záměr na Ipřevedení pra,cov-
lI1íků národního podniku K,artografle do sv,azu pr,a,co~-
níků státní·ch orgánů, p8'něŽllictví .a zahr.anIčního ob-
chodu.
Na podkl.adě konkrétních námětů, vzešlýc'h z diskuse

vypr.acuje ČÚGK opatření 'k d,alšímu rozv·oji soci,alistic-
kélho soutěžení k 50. výro'čhzalož,ení KSČ, vědecko-tech-
nického rozv,oje, kompI.exní soci,allstické Tacionallz.ac,e
a zl,e'Pšo'v,atelského hnutí.
V Praze dne 6. llstop.adu 1970.

Účastníci aktivu k rozvoji
pra'covni tnicLativy ili aktivity
resortu Českého úř,adu geodetického
a k,artografického

Z aktívu vedúcích pracovníkov
resortu SSGK

Slov,enská správa ge,odézie ·a Ikartogr,afie ,a ÚV Sloven-
ského Odbor,o'vého 'zv1l.zupr'acovníkov štátnych -orgánov,
peň,ažníctva .a zahr,aničného oCmchodu ulSpori,ad,ali 3. 11.
1970 ,a'ktív vedúcic'h pr,acovnikov organizácH rezortu
SSGK, 'pred'sedov PV ROH, ZV ROH ,a ipr,edsedov ZO KSS
pri v'edení pod'nIku-ústavu.
Účelom .aktívu bol o zhodnotiť doter,ajší prIehelh roz·

voja pr.acov:n,ej ilniciatívy na 'poiĎe:sť25. Ivýr,o'ČioaosI-Obo"
deni.a republiky Sovi,etskou armádou ,a 'jeho vývoj orien~
ID'vať n,a ď-alšie smery najm1l.z príležit'o'sti osláv 50. vý-
roči.a z.alo~eni,a KSC v nadv1l.zn,ostl na kom'plexnú r,acio-
nallzáciu v rezort'e SSGK. Úč,aistrní'ci.aktívu booli súč,alSne
ob'o'známe'ní s hlavnými smermi ,a úloh.ami rezortu SSGK
v r·oku 1971 ,ako i 50 zá's,ad,ami a prípr,a'Vou 5 RP.
Po úvodnom slove Ing. M. Ša 1,ap u pred's'edu ZO KSS

n·a SSGKzhodnotil ri.aditel SSGK Ing. O. M i c h ,a1k o
doter,ajší Ipriebeh rozvoja pr,acovnej ini'ciatívy 'k 25. vý-
ročiu oslobOdenLa r,epubliky Sovietsk-ou ,armád<Ju, iPri-
čom konšt.atovai, že
- pracovníci rezortu SSGK správne p·ochoplll výzvu

SSGK k rozvoju pr,a'covnej inicIativy,
- svojou uvedomelosťou a aktívnym 'postoj-om pomáhaijú

ko'nsolid'o'v,ať naše národné hospodárstvo,
- ek,onomický prínos súť.a~erni,a,Iktorý vyčíslil, bude slú-

žiť potrebám spoločnost! ia tak nast,ane vyššle zhod-
not,eniepráce, čo sa ,pre'javí morálnym i hmotným
ocenením.
Uviedol formy rozvoja 'h n'IJ t i a "Kaidý po socialis-

ticky" a vyhlásil s ú ť a ž O' získ,anie 'titulu "Podnik-ústav
50. výrol!ia založenia KSC", n.a 'ktoré orient,oval účastní-
kov aktí'vu najm1l. z príliSžitosti osl:áv 50. výročl.a 'zalo-

1970/311



Geodetický a kartografický obzor
312 roi!nfk 18/58, i!islo 12/1970

ženla KSC.Zvýra2nIíl, že stal'05tl1vooť o rozvoj soctalls-
tlckého sl1taŽienla 'je neoodel1telnou sl1časťou rladlacej
a organlzátorske'j ,činnOSti hospodárskyclh vedl1'clch spo-
lu s od,borovou organlzáci·ou.
Potom sa zaoberal Ipoo'gramom komplexnej s o 'c I a -

11 s t I c 'k e j l' a c i o n a I I z á c i e, ktorú IV rezorte SSGK
treba ~merať na hladanie možnosti rozšfrenI.a k,ap,acH
formou
- zlepšenla .0rganI.zácle práce
- rladenla a 'koordinácle práce
- zavádzanie progre5fvnych technológH s využltfm mo-

dernej vý;počtovej, zobrazov,acej a reprodukooej tech·
nlky.
Sú.časný stav r'acionalizačných opatrenf na jednotli-

vých organizáclách rezortu vytVlára predpoklady, že cle-
le, ktoré sa racionalizáclou sledujl1 sil správne, r·eálne
a spoločnostl prospešné. Jedným z dlHežitýchracionaU-
začných opatrenf s'l1 \1spomé opatrenia v oblasti správy
a rladenta v amysle uznesenia vlády SSR č. 135/1970.
Rezort SSGK splnf do konc,a roku vládou stanovenl1 1110'
hu z n f žen I a rlaidiaceho a správneho ap,arátu. Potom
zhodnotil konkrétne plnenie racionallzaooých opatrenf
p.odrladenými organlZáciami.
V závere pripomenul, Žie nástupný 'konsolidačný poli-

tický 1 ekonomický rvýrObný ,proces v rezorte SSGK je
správny, p·ozlUvny a umožni spmiť náročné I1lohy ulo-
žené nám stranou a vládou.
Ing. D. Len k o, námestnik riadltela SSGK, vo s\I'ojej

správa podrobne TO'zobr,al
- stav spracovania návrlhu 5 RP
- politické smernlce pre zostaV'Ov.anie plánu ,a lch kon-

krému alpl1káclu v rezorte
- otázku .posllnenIa jednotného rladenI.a hoopodárstva

závllzným národohospodárskym plánom
-- roz,siahilejšie využivanle rvŠ€tkých re:wrv neinves'tič'

ných člnltelov
- výrobné I110hy na jednotlivých organi'záciách,
- autom.aUzáť<lu v Tezorte SSGK .
- plán prá'ce
-- plán v'edy a techniky.
PritomzdOraznll a zdOvodnH, že k ll1č o v é I1lohy

5 RP pO'Pri výchova 'káťirov budil Uež:
budov,anie, O'J)nova ,a Ú'držba m.apového fondu máp

velkých mierok v rezorte. Z toho vyplýva tiež nutnosť
preclh·odu na automatizáciu geooetických a ka·rtografi.c-
kýchprác v ,rezorte a rozv·oj vedeckotechnickej základ-
ne ,ako jeden zo 'zdroj ov rastu 'produktivity pr'áce.
JUDr. Marta L u d l' o V s k á, predsednfčka Ov Sloven-

ského odborového zvll.zu pr,acovníkov štátnych orgánO'v,
peňa'žnf'ctva a zahranlooéhoobchodu SB zao'berala sú-
časným.l. I1loham! ZV ROH pri rozv·oji pra'covneJ inicta-
Uvy prlčom uvledla, že 10ch hlavnou úlohou Je rozvíj.ať
polittcko-výchovnl1 prácu medzl pracujl1ciml, podpOrovať
'a kontrolovat 'vytvár,anie podmlenok pre rozvoj pracovc
nej lnlclaUvy. Ďalej SolI. za·oberala org,anizačnými otá'z-
k,am! ,zvll.zu, socialistickým sl1ťaŽienlm, hmotnými li mo-
rálnyml pohnl1tkami sl1tažLacich.
V dislkusi! k referátom rvystl1pllo 11 vedl1ciclh pracov-

nfkov :a ofunkclooárov ROH. lJalšišlesti ,pracovnki odo-
vzd,al1 dil&kusné prfspevky na ich vyhocLn-otenie. Celý
m,aterlál sa spracuje a prerolroJe na por,ade vedl1cich
'prac·ovrukov S'8GK.

Vyhodnotenie najlepšfch pracovnfkov
resortu SSGK

Návaznosťou na ,akUv vedl1,cich 'pr,ac,o'vnfkov SSGKbol
dňa 6. nO'v€l!Illbra1970 na slámostnej schOdzl v Bratisla-
ve 11 ~pracoV'nfkom prepožlčaný titul a čestný oznak
"Najlepllí pracovnfk rezortu SSGK" v roku 1970. Tento
im ,odovzdal rLaditel SSGK Ing. Ondrej MI c hal k o a
predsedničk,a lOV Slovenského odborového zvil.zu Ipra-

c·ovníkov štátnych orgánov, peňa'žnfctva a za'hran~Čl1ého
obchodu JUDr. Marta L u d l' o v sk á.
Cestné odznaky obdrž·al1:

Ing. VI,adimfr F l' a n c i s c i, vedl1ci 'meračske'j Čélty GO
v 'Br,ati,slave, narodený 1927, GO v Bratlslave;

Ga'brle'la '8 t e in e l' 'O V á, oper,aUvna 'plánovačika, naro-
dená 1940, OOG IVBrattsJ.ave;

Štef,an F 1a š kár, samostatný technl'k SG Galanta, na·
rodený 1911, OOG v Bratislave;

Ing. Fr.antišek G aj d o š, vedl1ci SG Rimarvská Sobota,
narodený 1922, OOG v Bratislave;

Ing. Ondrej Ho m 'O I i a k, vedl1ci rajónu SG Rožňava,
narodený 1926, OÚG v Bratislave;

Ing. }ozef Fa l' k a š o v sk ý, vedl1cl výrobného I1tvaru
v Br,atislave, narodený '1923, lG, n. Ip., Bratislava;

Mária G ,a ň o v á, teclhnik ěpeclallsta-kartograf, závod
Žilina, narodená 1937, lG, n. p., BratislalVa;

Štef,an S -ov f k, samostatný technik-geodet, záv·od Pro-
šov, nar·odený 1937, lG, n. p., Bratislava;

Mária G >() dálo v á, robotníčk,a vknlhámi, narodená
1922, SK, n. p., Br,atislav,a;

Ing. Fral11tišek M l' v,a, vedl1ci finančného oddelenia, na-
rodený 1923, SSGK Bratisla.v,a;

Ing. Metold V l' Z g u 1,a, vedú,ci technického od'boru, na·
rodený 1922, SSGK Bratisl,av,a.
Vyznamenaným pra,corofkom blaho~e;lámel

Poznámky k tabulkám pro výpočet délek
z paralaktických úhlů

V 8. čisle GaKO byl uveřejněn příspěvek k otázce ta-
bulek pro výpočet měřených délek z paralaktických
I1hh1. Jel1kož jde o velmi často použfvanou metodu
a v uvedeném článku autor srovnává a hodnoU riizné
tabulky, považuji za vhodné doplnit těmito poznámkami
nel1plné I1daje zmíněného článku.
Mimo tabul'ky, iMeré jsou uvedeny v 'zmíněném člán-

ku, 'použí'vají se 'k vý,počtu tabulky kotangent, ja,k je vše-
obecně známo. Při tom pro výpočty při paralaktické poly-
gonomet'ri1 s pomocnými základnami [jen 'pro vÝ'Počet
záJkJ,adny, pro dél'ky stran je tře,ba 'ještě obvykle sinu
a ,koslnuj a pro ·přesnou polygonometrli s :kráVkými 115e-
ky [Ad.ámkova metoda j se použ!vápouze tabulek ko-
tangent. Z tabulek kotangent, u nás nejvíce použfva-
ných, uvedu :jen tyto:
Kotangenta, šestimístné až osmimíslné tabulky Ipro

setinné dělení, J. Elznic, JCMF Praha 1943 [jsou též čás-
tečně obsaženy 1 IV jiných .publikoV'llných tabulkách to-
hoto autora, zejména v tabulkách Geoma], obor délek
d·o 6,14 ID s 'krokem 1e [Inter.polace log. pravftikemj,
od 6,14 m do 31,68 m s krokem lOCC (interpolace zpa-
měti J. od 31,68 m výše s 'krokem 10ee [je ti'eba použU
počftacího stroje j.
Tabulky sedmlmistných hodnot trlg. funkci se sedmi-

cifernou kotangentou pro šedesátinné dělení, J. Adá-
mek, SNTL Praha 1959, obor délek do 3,73 m s !krokem
1', od 3,73 do 28,64 m s krokem 10", od 28,64 m s !kro-
kem 10" [interpolace jako u předchAzej!cich tabu.le!kJ.
Přesnost uvedených taibule,k je pro daný l1čel vždy

postačující, zajišťují v}"počet ales.poň na 0,1 mm.
V obou uvede,ných tabulkách se ;pro výpoČetkotan-

genty Ipouží'vá tatáž formule, ik1erou uvádi Ing. Valtr
pro výpočet podle své tabulky 1. s trm rozdílem, že
zde není třeba dělit paralaiktioký I1hel d·věma ja,ko u KO-
tangent. Je tedy tarbulka 1. Ing. Valtra ,pouze tabulkou
s d'Vojnás.obnýml hodnotami ta·bulíky. 'dr. Elznlce !pro
ťlnly do 2g. Jejf novost je tedy problemaUoká.P·i'1 tom
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jeJI přesnos,t 1 mm pro 'účely uvedené ·shora nerpostačuJe.
Na'proti tomu rtabul'ka 2. Ing. Valtra, stejně Jako tabulka
hodno,ty f::" 'Je s;kutečně nová a 'podle mého názoru
velmi 'Účelná až na to, že Ihodnota f::, Je v témže řádkru
s ,hodnotou A, takže ,pfi vy'Medáváni J-hned 'po sobě může
dojit k c'hybiě ve vyhledáv,áni lÍhlu.
Tuto chybu pak kontroln1 výpočet nezjisti. Kontroln1

hodnoty tohoto druhu maj1 být ve zvláštní tabulce a
kontrolu je lépe provádět v 'Jinou do'hu nebo podle mo·ž-
nosti Ji provede jinýpracovnl:k. Vhodný postup výpočtu
pro shora uvedený účel by tedy byl rpouž1tlm tabulek
k-otallgent s 'kontrolou 'podle tabuliky 1. (hodnota f::,)
nebo ,2. Ing. Valtra.

Ing. Miroslav Herda, CSc., VOGTK Praha

Zasedáni Stálého výboru FIG
v Budapeiti

V polovině srpna 1. r. se již po 27. sešel Stálý výbor
FIG na svém pravidelném ročním zasedáni. Po Kodani
v loňském roce to byla letos metropole MLR Budapešť,
která se stala na 6 dní hostitelkou 94 zástupců z 24 zemi.
Reknělme 'p'ředem,že atostitelkou roiloru, pozornou, Idobře
při-pra'Venou, IpO celou dobu zalitou sluncem. T'eplo a'ž
dusno, bylo v místnostech Akademie věd, kde zasedán1
prob1halo. Je zaj1mavým faktem, že delegáti, kteří se
zbav1 svých sak - což bylo jediné možné opatřen1 pro
zlepšenI mikroklimatu na povrchu těla - ztraU ke své-
mu prospěchu vzezřenI oficiálnosti a jednán1 problhá
jaksi snadněji, fam1l1érněji.
Nuže, v úterý 18. 8. odpoledne poprvé zpozornělo 93

delegátů v koš1Hch při zahajovac1ch slovech presidenta
FIG pana prof. H. Draheima z Karlsruhe. Jediný přltomný
se llleZÚ9as'tInil'částeČll1ého.str~ptýzu .'1 sále - IP,aIl1Ook'er
z Lagosu. Jeho tunika a pestrá čapka byly terčem pozor-
nosti už od okamžiku, kdy se poprvé objevil u stolku se
sluchátky pro simultánn1 překládáni. Bylo konstatováno,
že jeho oděv je pro tuto příležitost nejvzdušnějši. Později
bylo konstatováno, že pan Coker měl každé půldne jinou
tuniku, po každé jinak pestrou a tu nejkrásnější si oblékl
na recepci. Pan Coker byl mimo to velmi aktivním účast-
n1kem zasedán1 a v jednom ze svých živých projevů
přednesl nabIdku své společnosti uspořádat jedno z příš-
Uch zasedánI Stálého výboru FIG v Nigérii. Bylo by to
vůbec prvé zasedánI Stálého výboru na africkém kon-
tinentu. Zůstaňme však zaUm v Budapešti.
VlastnI zahajovacI ceremoniál byl již v pondělí 17. 8.

dopoledne ve Festivalové síni maďarské Akademie věd.
Zúčastnili se nejen zástupci Stálého výboru, ale i početní
účastnIci Konference o metodách a přístrojích pro zhuš-
ťovánI geodetických sítí, která se současně konala v Bu-
dapešti. Do jaké mIry byla tato kombinace šťastná, je dis-
kutabilnI. Zůstává skutečnosU, že zástupcům FIG se po-
byt, z něhož pro zasedání včetně zahájení potřebovali 5
piUdnů, prodloužil na 6 dnI. Buďme však vděčni organi-
zátorům z Maďarské geodetické a kartografické společ-
nosti, ktei'l nám dali ve volném čase možnosti věnovat se
odborným, kulturnIm i společenským zájmům. A tak, kdo
chtěl, mohl se účastnit celé konference, neboť přednášky
nekolidovaly se zasedánIm Stálého výboru, mohl navští-
vit Výstavu geodetických přIstrojů a map na Vysoké škole
technické, mohl se zúčastnit exkurze na stavbě metra
a čtyř dalšIch technických exkurzI. Ve čtvrtek 20. srpna
byl státn1 svátek MLR - Den Ústavy - a nekonalo se ani
zasedánI ani přednášky. účastnIci se rozjeli dle své zá-
liby na 3 celodennI výlety, z nichž nejpř1tažllvějšI byl asi
výlet na Balaton, pokud někdo nedal přednost ochutná-

vánI vIn v Egeru. Ani. ten, kdo zůstal ve městě, nebyl
ošizen. Měl možnost sledovat na přelidněných nábřežIch
Dunaje velkolepou přehlídku na vodě i ve vzduchu se
závěrečným hromadným seskokem parašutistů na hladi-
nu řeky přímo před budovu parlamentu.
Festlvalová síň byla tedy v pondělí plná. Po uvítacich

slove,ch 'hosUtelů a zástupce mi'll'Ístr,azemědělství otevřel
president FIG pan prof. Dr. Ing. H. Draheim svým proje-
vem jednáni Stálého výboru FIG i Konferenci o metodách
a přistrojích pro zhušťován1 geodetických sltI. Po něm se
ujal slova další slavnostni řečník, prof. Dr. h. c. mult. An-
tal Tarczy-Hornoch, člen Maďarské Akademie věd.
Mluvené slovo vystřídala hudba a mladí členové Sebas-
tyánova smyčcového kvarteta zahráli v kouzelném před-
nesu skladbu Zoltána Kodaye. Ze světa tónů jsme se opět
přenesli do oblasti geodézie přednáškou pana Dr. A. Bar-
vir,a [R,akouSlko], Geodézie v ,rámci FIG a p'an:aDr. L. Ho-
moródiho (Maďarsko), vývoj a stav geodetických prací
v Maďarsku. CImž dopoledn1 slavnost skončila.
Odpoledne byla 'v budově VysDikéškoly technické ote-

vř,ena 'p<a:nemdr. G. Sósem, 'Pl"V'Il1mnáměstkem min.i5tira
zemědělství a výživy, výstava. V 6 stáncIch vystavovaly
své 'výrob'ky firmy: Nesile (W.G.); NRC - NationaI Re-
gistrier Kassen GMBH- Augsburg; Kern - Aarau, MOM
Bud,apes't, Wiild _. Heerbrugg a R. und A. Rost - W[en.
Hodinu po zahájeni výstavy vyjely od Vysoké školy 3

autokary s účastníky zasedání Stálého výboru FIG na tři-
hodinovou prohlídku města. I viděli jsme spoustu monu-
mentů, několikrát jsme přejeli Dunaj, podivovali jsme se
miJmo'ú'wvňo,vým'kři'žov,atkám, 'Velkoleposti náměstí Hrdi-
nů, staré i moderni architektuře, minuli jsme i počátek
souřadnicové soustavy v GeUerthégy a zastav1l1 se na
Népstadionu. "Elektronická tabule oznamující výsledky
utkáni je to jediné, co Vám dnes mohu ukázat ze světové
úrovně maďarské kopané", hlásil kriticky průvodce kte-
rý jinak komentoval celou trasu se zdravou dávko~ pat-
riotické pýchy.
Vlastní jednání Stálého výboru začalo v úterý 18. 8.

dopoledne, kdy se separátně sešly skupiny A B a C
k projednání připrav pro XIII. kongres. Delegáti CSSR,
Prof, Ing, Dr. V. Krumphanzl a Ing. M. Brychta se z ti-
tulu svých funkcI presidenta a sekretáře 6. komise účast-
n1l1zasedánI skupiny B. V této skupině se jednalo o sta-
vu připrav ve 4. (hydrografické měřen(j, v 5. (měřické
př1stroje a metody) a v 6. komisi (inženýrská geodézie).
Viděli jsme, že nejpokročilejší byli Američané z 5. komi-
se, kteři již mohli předložit přltomným předběžný návrh
svého programu včetně autorů a titulů referátů i když
nedost,al1 od 1všedh národnich společnosti [včertJněCSSR)
návrhy včas. Kromě toho byla prodiskutována záležitost
spolupráce 6. komise s meZinárodní organizací CIB
(International Council For Building and Documentation,
Rotterdam) v oboru stavebnich tolerancI. Otázka byla
přítomnými přijata se souhlasem a později předsednic-
tvem FIG schválena k realizaci.
V úJtel1'ý,ve středu ra 'v pátek od'Poledll1ese <kou,alo,ple-

nárni zasedáni Stálého výboru FIG opět ve Festivalové
sím A'k,ademie 'věd. Na místech vy'hra1zených českoslo-
venské delegaci byli přftomni vedle vedouciho delegace
doc. Ing. J. Šolce, CSc, prof. Ing. Dr. V. Kruphanzl, pre-
sident 6. komise FIG, Ing. M. Brychta, sekretář 6 komise
FIG a Ing. Dr. J. Zďánský, delegát 9. komise.
Hlavnim bodem zasedání byla obsáhlá zpráva generál-

ního sekretáře FIG pana Ing. R. Meyera z Wiesbadenu.
V úvodu se zmínil o tom, že v květnu t. r. byla FIG za-
psána do seznamu nestálých organizací s poradním prá-
vem při Hospodářské a sociálni radě Spojených národů,
čímž byla činnost FIG zvlášť ohodnocena a jeji význam
v mezinárodnich stycích stoupl. Pro předsednictvo FIG
vyplývá z členstv1 v radě povinnost vysilat na zasedáni
rady své zástupce. V části zprávy o mezinárodnIch vzta-
zich byla také nadhozena zatím neřešená otázka spo-
lečně pořádaného kongresu FIG a ISP v r. 1980.
Z žádostí o přijetí za nové členy FIG jsou zatím kladně

vyřizovány žádosti australského Commonwealth Instltute
of Valuers (zatímco The Institution of Surveyors je čle-
nem od r. 1965) a ,ceylonskělho T,he SUT'Veyros'Insti't'llte'
of Ceylon. Iránská národni geografická 'OTgaJIl.izacebyla
vyzvána, aby Jmenovala svého korespondenta, protože
jako státnl organizace nemůže být za člena přijata.
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Nové styky se navazujl se dvěma japonskými společ-
nostmi, hledajl se možnosti styku s odoorně vědeckými
spoleon-ostmi 'V SSSR, PáJki'stlánu, Br,azHii, KolumoH a Pe-
ru. Německé předsednictvo FIG obnovuje jednání o vstu-
pu začaté Angličany s Portugalskem, Rhodéslí a Mexikem.
Koncem roku 1969 vystoupila společnost The Institut of
Surveyors z FW bez udánl důvodů. Několikaleté jednánl
s rumunskými zeměměřiči dosud nevedlO cíli a bylo
přerušeno.
Zá'Vě'r,emstIVtě o člem<;tvl 've FW g,enerállnl sekretář při-

pomenul, že v některých státech jsou zeměměřiči sdruže-
ni podie oboru, v němž pracují, v několika různích spo-
lečnostech. To vede k tomu, že z těchto zeml mohou být
členy FIG dvě i vlce společností, jako je tomu v USA
a Austrálii.
Dále hovořil generálnl tajemník o vztazích a stycfch

mezi předsednictvem a členskými společnostmi. Konsta-
toval, že zdaleka ne všechny členské organizace odpo-
vídajl včas na písemné výzvy generálního sekretariátu,
a proto ještě dodnes nemohl bit uveřejněn sezna.n národ-
nlch delegátů ve všech komisích. Pro informování svých
členů rozesHá byro FW poloietně trojjazyčný Bulletin
FW v takovém nákladu, aby každá společnost dostala na
10 členfi 1 výtisk. Kromě toho vydává ředitelství kongre-
su ve Wiesbadenu InformaČIlt list "Geo 71", v němž jsou
zprávy o činnostlFIG, O Německu, německých městech
atd. ve třech řečech. Tento časopis se snaží články, re-
klamami a inzeráty vzbudit zájem co nejširšího okruhu
odbornlků o XIII. kongres. S tím souvisl i snaha umožnit
co největšímu počtu mladých geodetů z celého světa na-
v'ští'vi't 'kom.gres. Francouzští 'k'olegové douf,ají, že zlskají
finanční prostředky na cestu pro 25 mladých geodetů od
organizace, která se zabývá výměnou mládeže mezi NSR
a FrancH. Kongresové vedenl má v úmyslu pozvat až 25
mladých geodetů prostřednictvlm německé akademické
služby pro výměnu mládeže a vyzývá všechny členské
společnosti o dodánl návrhfi na vyslání zeměměřických
inženýrfi s odpovídajícl vědeckou kvalifikací, u nichž se
předpokládá pozdějšl zájem o spolupráci v mezinárodnl
oblasti.
Generální tajemnlk se pak zabýval činností technic-

kých 'komisí a o~námil, že Institut pro užitou geodézii ve
Frankfurtu nad Mohanem zajistí k XIII. kongresu vydánl
trojjazyčného slovnHíu s německými definicemi. Přehle-
dem o dalších zasedánlch Stálého výboru a různými drob-
nými informacemi pak pan R. Meyer svoji zprávu ukon-
čil.
V další části plenárnlho zasedánl se projednávaly ná-

vrhy bulharské delegace předané předem písemně před-
sednictvu a v koplích rozdané delegátům. Návrh na změ-
nu lS'liano,vbyl Ivzflltz rprogramu, návrh na Irozšíření -před-
sednictva o další vícepresidenty byl diskutován a za nej-
přijatelnějšl považován návrh pana E. Jonese z Velké
Británie, aby z důvodů hospodářských i organizačních
byl na každé zasedánl Stálého výboru kooptován jako
vícepresident zástupce hostitelské země. Třeti návrh týka-
jící se pořádání kongresu 1980 v Bulharsku byl odložen
na pořad jednánl Stálého výboru v Tel Avivu v r. 1972.
Účetní zprávu britského byra za r. 1969 přednesl bý-

valý pokladnlk pan E. Jones, účetní zprávu německého
byra za obdobl od 1.. 1. do 15. 7. 1970 nový pokladnlk pan
E. Schwarz z NSR. Rozpočet na r. 1971 a stav ročnlch
příspěvkfi byl na zvláštnlch listech rozdán přítomným
delegátům.
Generální sekretář pak přednesl návrh pravidel pro

udělování kongresových cen mladým geodetům v přfštích
letech. K návrhu byly připomlnky a předsednictvo roz-
hodlo uvážit tyto připomínky při konečné úpravě pravi-
del.
Po zprávě kongresového ředitele pana Ing. P. Schmitta

o přípravách XIII. kongresu ve Wiesbadenu a po zprá-
vách třl vicepresidentů o činnosti skupin A, B a C před-
nesU své 'referáty 'předsedové 'technických komisí 4. až 9.
Prof. Krumphanzl referoval podrobně o činnosti 6. komi-
se. Jeho zpráva na rozdíl od ostatních komisí zahrnovala
nejen přípravu na kongres, nýbrž i činnost přesahujlcf
tříleté funkčnf obdobL A to je spolupráce delegáti'J ko-
mise ze studijnl skupiny A [stavební tolerance) s mezi-
národnl institucl CIB v Rotterdamu a možnost tlčast! de-
legá'ti'J ,komise Ina meZInárodním 'kursu o měření 'Vysoké
přesnosti,' který [pořádají jednou za 4 roky vygoké tkaly

Graz - Ziirych - Miinchen. Se zprávou a celOU činnos-
tí 6. komise vyslovtlo předsednictvo svůj souhlas a uspo-
kojení.
Po ri'Jroý'ch Inávrzích tněkoH'k,a dele8látfi. 'kte'ré budou

obsaženy v zápisu o zasedánl a po společenských forma-
litách bylo plenárnl zasedánl v pátek odpoledne presi-
dentem FW ukončeno.
V úterý se delegáti i účastníci konference účastnili při-

jetí u ministra zemědělstvl a výživy a na závěr pak uspo-
řádala Maďarská geodetická a kartografická společnost
rec.epci v LeMím di'Jstojnickém 'kluou Maď;arské lid-o'Vé
armády. Oba večery poskytly dobrou příležitost k navá-
zání a udržení osobních styků jak s hostiteli tak s funkci-
onáři a delegáty zasedání. Ve sti'edu večer bylo pro
všechny účastníky uspořádáno představení Maďarského
souboru p'snl a tanců. Typická hudba, zpěv, tanečníci
a zvláště tanečnice pi'lvedll zeměměřiče ze všech konti-
nentů do nadšení, které si vynutilo několik přídavkfi.
Na záv'::r svého přfspěvku, i když _si uvědo.nuji, že

v současné době nejsou příznivé podmlnky pro realizaci
takovích úvah, dávám těm, kterým záleží na naš-ch me-
zinárodních stycích, zatím tlspěšně se rozvfjejlcích, tři
otázky k zamyšlení:
6. ko;nise, která je ve funkčnlm obdobl 1970-72 vedena
delegáty z CSSR, by měla úspěch své činnost! dovršit ma-
xlmál~l účastí československých geodetfi ve Wiesbadenu.
Podař! se to? "
Chce;ne uvést své mladé a talentované odbornlky do me-
zinárodního života. Kongres ve Wiesbadenu dává k tomu
jedinečnou příležitost. Využijeme ji?
CSSR je jediným z nejstaršfch členi'J FIG [od r. 1927),
který dosud nepořádal ani kongres ani zasedání Stálého
výboru. Odvážíme se toho v blízké budoucnosti? -
Naši zahraniční partneři od nás očekávajl vzhledem
k našemu dlouholetému členstvl a vzhledem k dobrému
zvuku našl geodézie aktivní účast ve všech směr,ech.

Ing. Milan Brychta

Výstava geodetických ptístrojů
a pomůcek

U příležitosti zasedánl Stálého výboru FW v Budapešti
byla uspořádána výstava geodetických přístrojů a pomů-
cek. Byla instalována v prostorném vestibulu hlavnl bu-
dovy technické university. Výstavu otevřel p. G. Soós, ná-
městek m~nlstr,a :zemědělství a výživy. Výst.a'vyse zúoast-
nily firmy: R. a A. Rost Vídeň, Wild Heerbrugg, MOM
Budapešt, Kern-Aarau,Nat1onal Register Kassen [NRCf
Augsburg a Gottileb Nestle Dornstetten [NSR).
Firma R. a A. Rost vystavovala epidiaskopický pře-

kreslovač Plan-Variograph, umožňující zvětšování či
zmenšování pláni'! - fotografické i ruční - mající tvar
užšího stolu o rozměrech 130X62 cm a výšce 90 cm.
Dále pi'edváděla kromě různých ryclch pi'ístrojki'J piký-
rovací šablony pro čtvercovou síť, normální invarovaný
metr pro komparaci nivelačnlch laH, ri'Jzné typy koordi-
nátografi'J, z nichž velký pravoúhlý koordinátograf měl
možnost nastavenl v příčném směru pomocf projekčního
zařízení, takže obsluha se nemusl naklánět nad koordi-
nátograf. Bylo vystavováno i moderní měřicí kolo.
Fir,na Wild kromě svých kompletních řad klasických

geodetických přístrojfi a autografu A 8 vystavovala sá-
zecí gyroskop GA 1 a sázecí světelný dálkoměr DI 10,
kteréžto přístroje se těšily zaslouženému velkéll}u zájmu.
Firma MOM předvedla ucelené řady svých přístrojů

včetně gyrotheodolitfi Gi CI a Gi O 1 a navíc nový auto-
matický nivelačnl přístroj pro VPN Ni A 3 podrobně již
popsaný v GaKO 1970/5. Gyrotheodolit G1 B 2 vystavován
nebyl.
Firma Kern překvapila návštěvnlky výstavy předvede-

ním svého [lO'vého 'vteřitnového theodoHtu DKM 2As ,aUto-
mait,ickým lndex'ffill svislého 'kruhu a navfc tímté'ž pi'lsltro-
jem doplněným ,plynovým Ne-He laserem [DKM 2AL).
U It,o,ho-to;přflstroje Je novinJlwu to, že těle~ lase'r1JJeod-
děleno od 'theodolitu; čímž se liší od dosavadních kon-
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strukcí. Blok s trubic! laseru je umístěn v kovové rouře
up~vněné na jedné z noh stativu. Elektrická energie je
přiváděna 'ze ~dT·oje, 'který se st.aví na zem. Sv,az,ek 1l8se-
rových paprsků se z onoho bloku odvádí pomocí pružné-
ho světlovodu složeného ze svazku skleněných vláken
chráněného pancéřovou pružnou trubicí, do okulárovéh~
konce dalekohledu na kubický hranol, jehož polopro-
pustná zrcadlová dělící stěna odráží laserové paprsky do
systému dalekohledu a odtud do předmětového prostoru.
Svazek lze na cíl soustředit běžným otáčením zaostřo-
vacího zařízení. Polopropustná dělící stěna kubického
hranolu po zhasnutí laseru nebrání pochopitelně běžné-
mu cHení a měření.
Firma NRC vystavoval,a stolní elektron1ickou 'klalkulač-

ku NRC 18 oskuteaně malých rozměrech (33X38X14 cm)
a váze 7 kg umožňující všechny základní početní úkony
včetně odmocňován!. Dále byl prakticky předváděn
malý e:lektronický počítač NRC 446 v·elikOlSti psacílÍo
stolu řízený programem na děrném filmu. Zvládá vše-
chny úkoly nižší a inženýrské geodézie do délek stran
6 km, přičemž počftá s m1l1metrovou přesností.
Firma Nestle vystavovala drobné měřické pomt1cky:

skládací tacheometrické a nivelační latě s pevnými do-
ko~~lými spojovacími mechanismy, výtyčky, dok~nalá
měrlcká IpálSma z ocele obyčejné i nerezavějící pásma
chromová i pokrytá bHým lakem z umělé hmotÝ s čer-
nými ryskami a číslováním. Všechny tyto pomůcky mají
povr~h z?šlechtěn umělou hmotoU, p1'1čemžstupnice pá-
sem I lati jsou potaženy vrstvou průhledné umělé hmoty
ještě jednou navíc. Firma vystavovala i dokonalé měřické
kolo.
.K voln~ dispozici byly prospekty japonské firmy Sok-

klsha, a sice automatického nivelačního přístroje B-2 10"
theodoHtu TM-lO, 20" theodolitu TM-20 a stereoskopu
MS-27.

I. mezinárodni porada
geograficko-kartografických
nakladatelstvi socialistických zemi
v Lipsku

Hlavní správa nakla-d,at:elství a Iknižn!ho o'bchodu mi-
nisterstva kultury NDR svolala V"edne,cih 7.-11. 9. 1970
do, ~ipslka I. mezinárodní poradu geogTaf.ic'ko-kartogra-
HClkXchnaklad.atelství evropsrkých socialistic'kýc'h z·emí.
CIlem (porady byla výměna zkušenos<tí o organizaci

a stavu na'kladatels1ké ,práce, o společných problémech
a možnostech další spolupráce mezi geograficko-karto-
graf~ckými na'kladatelstvímia institucemi zúčastněných
zemi.
Porady se zúčastn1l1 vždy 2 zástupci Bull1ars'ka Ma-

ďa,rsk~, Pols!ka, R~munska, SSSR a Česlkoslo'Vensk~; JU-
gosláVie se omluvila a posl,ala pozdravný telegr,am po-
řádajícf země Německá demokr,atlcká re1publ1ka ~ěla
5 účastnVků. Za ČSSR se porady zúčastnili Ing. Zoltán
Kotzig, ,ředitel n. p. Slo'venská 'k,a,rtografl.a Brat.isl·ava
a Ing. Karel Pecka, ředitel ln. !p. Kartografioké nakla-
datelstvI ,Prah-a.
Pmadu zahájil zástupce ministerstva 'kultury NDR

s. K. H. Selle, který s,volání por,ady zdťl.vodnil ja:ko Iplně-
nlzá'věrůze zasedání zá'sturP'Cťl.stáotn!ch správ naklada-
telství social1stlc'kýc'h zemí z prosince 1969.
Úvodní ,přednášku o slpolečných problémech geogra-

ficko~k.artograf1c'kých naklad·atelstvI socloalistlc'kýoh zemI
přednesl s. M. Weiss, ředitel na:kladatelství VEB Her-
mann Haac1k, Gotha/Leizplg. Potom se rOcZVinulabohatá
dislkuse, Ikteré 'se. zúčastnili zástupci všech . zúčastně-
ných zem! a vyjAdř!ll své zkušenostla nálZo'ry Je p,rojed.-

návaným otá~kám. ,z bohaté výměny zkušenosti a z dis-
kuse o společných problémech 'vyplynula tato doporu-
če·nI:
1. P~rspektivní ediční !pI.ány geograficiko-kartog,rafic-

kych nakl,ad·atelstvI na léta 1971-1975, stejně jako
roční edičnI plány budou vyměňovány. Výměna
edičních plánů hude ,prováděna Státní správou ,pro
nakladatelskou činnostzúčas,tněných socialistických
zemí. Do,plňujícI informace o ,jednotlivých tématech
,perspektivních edičních plánů budou na vyžádáni
předá'na 'přímo mezi jednotlivými nakladatelstvími.
V otázce mezinárodnliho 'průzkumu trhu a pDtřeb by
měla být ;přiJpravena v každém na1kladatelství bu-
doucí spolupráce.

2. Budou 'vyhudovány možnosti dvo'll- i vícestranné
koprodukce a koedice. Zúčastněná nakladatelství
nabidnou nezávazně :přehledy ,vhodný'ch titulů a .pro-
jektů ik vzájemné 'kolprodukci nel>okoedici. Na,bídka
má o:bs,ahovat informace o obsahu, vyba'vení a
o technic'kých ,p,arametrech nabízeného titulu.

3. Pro meZinárodní využit! ele'ktroniclké nebo mecha-
nické banky dat geografl.ckých a lk.artografických
informací je žádoucI IprO'Véstobsá'hlé šetřen!. Zúčast-
nění zástupci LZNDR, MLR a ČSSR 'přislíbili při
příští mezinárodnI na1kladatelské .poradě 'podat zprá-
vu o 'výsledcích jejIch šeHení.

4. Vzhledem 'k mezinárodnímu 'významu kartografle
socialistiokých států je třeba vyšetřit IpředlPoklady
k vydávánI mezinárodního Ikartograf.!ckého časopisu
socJ.aIisUc.kýc'hzemI. ZúčastněnI zástupci MLR a
NDR přislílblll,že při nejlbližšI mezinárodní poradě
nalklad.atelstvI sdělI 'výsledky šetřen!.

5. pro společné využití nejnO'Vějšíoh IpoLZnatkův geo-
g,rafic1ko-kartografické na!kladatelské ,práci budou
na'kladatel~tvI podporovat možnOlSt výměny JednotI!-
vých pracovníků na1kl,adatelství za 'l1čelem zvýšení
kv.alifikace a zIskání zikušeností.
V souvIslosti s úkolem zvyšování kvalifikace ,požá-
dají nalkladatelství o to, aby tyto úkoly, tý1kající se
zvýšení ikvalifikace, byly zařazeny do od,povídají-
clch plánťl. Ikulturních dohod jejich zemí.

6. Významné nové tituly budou vyměňo'Vány 'pravidel-
ně a přímo mezi jednotlivými nakladatelskými pod-
niiky.

7. Aktualiza'ce ma'p z vlastního území 'bude na :pOžádá-
ní provedena pro druhé ~účastněné na,kladatelství
podle oboustranně dohodnutých podmínek.

8. Nalkladatelstvf budou oznamO'vat druhým lIlaklada-
telstvlm nové tituly, vhodné :k vydánI 'v druhé i\eči,
v 'co možná nejkratší době. Zúčastněná na'klada-
telstvI vyhotoví a vymění si Ibibllografické Ipře'hledy
a'1lasů, map a geografické literatury, ,kte'ré byly již
dřive do druhé řeči přeloženy.

9. O účas-t! na me'zinárodlnichkonferenclch, veletrzích
a výstavách budou se na!kladatelství pl'ed:em vzá-
jemně informovat.

10. Ke zlepšení mezinárodní čitelnosti turistických map
všech zemí budou zainteresovaná nakladatelství a
instituce koordinovat své snahy po standardizaci
odlP,ovídajících mapových znače·k.
Zástupci NDR rpi'isl1lbill, že jsou ochotnl p'rovést od-
'povídající Iprůz1kum a o výsledku ,podat informaci
zúčastněn ým nakladatelstvím.

V rámci porady hyla 'Uspořádána výstava ukáze,k geo-
graHckých a Jeartografickýoh publllka,cí vydávaných
v na1kladatelstvich zúčas·tněných států, Ikterá umožnl1a
všem účastníkům jednak porovnánI úrO'Vně ,publikaci,
jednak zpřesněni přehledu o ibohatsÍ'V'Í tematiky vydá-
vaných pubHkací.
Všichni úč·astníci porady, vedeni snahou po konkrét-

ním prohloubenI slpolupráce mezi sociallstlc1kými státy.
pokládají za správné, ,alby také geografloko-kartografic-
ká nakladatelství social1stický'ch zemí Evropy Ipořádala
pravidelné porady ,k všelstrannému užitku a p.o1kládaji
proto za vhodné, aby přIští mezlnárodni Iporada se usku-
tečnila v r. 1972 v ně'které ze social!sticlkých IzemI.
Organizace této porady byla velmi ús,pěšnáa sou-

družsky srdečná, z·a což patřI dík delegaci NDR.
Ing. Karel Pecka

1970/315



Geodetický a kartografický obzor
316 ročník 16/56, číslo 12/1970

528.28

Ku z n ě c o v, A. N.: Geodetická astronomie, na'kladatel-
ství "Nědra", Mos!kva 1966, 370 str. Cp.na vá'z. 1,22 Rbl.

Kniha je určena studentům zeměrněřictví na vysokých
školách, především těm, kteří se specializují v oboru
geodetické astronomie. Rovněž může posloužit astrono-
mům,kteří se zabývají geodetickými pracemi. Př~vážná
část knihy je věnována čistě zá'1.ladům geodeti<:kl\ astro-
nomie: její úkoly, přístroje a metody určení zeměpisných
souřadnic a směrů. Počínaje částí (hlavou) XIV. se
autor též zmiňuje o časové a šíi:'kové službě, o určování
souřadnic hvě,zd, o použití družic pro určení souřadnic
stanoviska a o přibližných metodách. Tyto části jsou však
již stručnější, leč jejich zařazení d:J této učebni'ce je
ve!mi vhodné.

Kniha je celkBm rozdělena nu 19 částí (hlav).

Cást I.: Úvod. Obsahuje úlohy geodetické astronomie,
stručnou zmínku o šířkové a časové službě, Zákl,adní
vwrce pro výpočet zeměpisné šíř'ky, ča:;o,vé. korekce,
azimutu a zeměpisné délky. Řešer.í těchto úl(lh demem-
struje geometricky na kouli. Uvádí však jAn princip
řešenf.

Cást II.: Základní části polních astronomických pří-
strojň. Popisuje libely, mikroskop, mikromp.tr, odvozuje
runovou chybu, dále popisuje konta'ktový mikrometr a
uvádí teorii optického mikwmetru. Stručně popisuje fo-
toele'ktrické zařízení pro cílení, vertikální OSlI, ho,rizon-
tální osu a úhloměrné 'kruhy. U astronomického daleko-
hledu si všímá též meniskového systému, chodu pa'prs,ků,
zvětšení dalekohledu, difrakce, rozlišovací schopnosti,
zorného úhlu a nitkových křížil.. Udává vztah mezi svě-
teln~m tokp.m po pril.chodu optickým systémem a mag-
nitudou hvězdy. i

Cást III.: Astronomické přístroje. Popisuje univerzální
theodolity: AU 2/1/10/1, U 5/1, meniskový zenitteleskop
ústavu CNIIGAiK, pasáŽllfk, VErtikální kruh, theodolit
OTS, velký theodolit OTB, astronOll'nické univerzály Wild
T 4 a DKM 3 a uvádí požadavky na zacházení s přístroji.
Cást IV.: Chronometry a chronografy. Nepokoja zá-

klady jeho te'orie. Popis částí chronometru doplňuje
če:m.ými obrázky. Chronogra,fy:psací a tlskacf. Schémata
zapojení, zařízení pro odčítání pásky.

Cást V.: Zkoumání astronomických přístrojň a chro-
nometrů. Popisuje zpil.sob ověřování a justaže. Uvádí
základní požadaVky na vzájemnou polohu hlavních os
přístroje. Ohodnocení přesnosti kruhů. Uvádí zpňsob
Vasileva a Komstoka pro proměření hbel. Určuje run,
vliv nekolmosti os Talcottových libel a horizontální osu,
určuje šířku kontaktu a mrtvý chod, zmiňuje se o ko-
rekci a chodu chronometru, o jeho systematických změ-
nách, příjmu signálň a měřítcích přesnosti chronometrů.

Cást VI.: Určení korekce chronometru a lířky z mil-
ření zenitových vzdáleností hvězd. PopIsuje různé způ-
soby registrace času a jejich přesnost. Odvozuje opti-
mální podmínky. Na měřenou zenilo\Tou vzdálenost pů-
sobí vlivy: sklon alhidády, libely, vodorovné osy, dále
kolimace a průhyb dalekohledu. Všímá si veličin clo
druhého řádu a vlivy řeší souhrnně.

Uvádí zajímavou úpravu vzorců pro určení časovéko-
reikce z naměřenýchzenitových vzdáleností. Redukce
blízkomeridiénových měřeni na meridián. Uvádí vzorce,
postup měření a příklad pro určení zeměpisné šířky
z měření zenitových vzdáleností hvězdy v jižnía' severní
kulminaci v jedné poloze. Určuje koeficient vertikálního
prfihybu dalekohledu.
Cást VII.: Určení času z mi!fení pruchodil. párň hvilzd

stejnou výlkou (metoda Cingerova). Historic'ký úv'Od,
teo,rie, přesnost a optimáln[ podmínky. Pracovní efeme-
rldy Cingerových páril.. Pro zpfisob "oko--ucho" uvádí
výpočetní vzorce [též pro logaritlmlcký výpočet), opravy
ze změny zenltové vzdálenosti a denní aberace. Pro
zpňsob, kdy je použito kontaktového mikrometru, vy-
šetřuje nejprve vliv sklonu pohyblivého vlákna a koli-
mace. Určuje hodnotu otočky. Uvádí postup při zpraco-
vání měřAní.

Cást VIII.: Určení šířky z měření průchodll párů hvilzd
stejnou výškou (metoda Pěvcovova). Historický úvod,
teorie, přesnost a optimální podmínky. Efnmeridy pro
sestavení pozorovacího programu, Postup měření. Uvádí
V70rce pro výpočP.t zeměoisné šířky pro jednotlivé prů-
chody vlákny a pro střední průchod vlákny (podle Sa-
pošnikova). Je uvedena oprava ze změny polohy dale-
kohledu ve výšce.
Cást IX.:Určení lířky z milření malých rozdílů ze-

nitových vzdáleností párů hvězd v meridiánu (metoda
Talcottova). Teorie, výběr párů hvězd, postup měření.
Zá'kladní vzorce pro určení z.eměpisné šířky. Jsou uve-
deny opravy: ze změny polohy dalekohledu ve výšce,
z refrakce a ze zakřivení rovnoběžky. Určuje hodnotu
otočky šroubu mikrometru z měření hvězd v elongaci,
periodické a systematické chyby. Dále zjišťuje boční
vzdálenost vertikálních vláken od optického středu. Zmi-
ňUje se o katalogu 1967 hvězd a o katalogu 2957 jasných
hvězd. Uvádí přehled vzorcň pro zpracování měření.
Vyrovnává šířku a hodnotí její přesnost. Porovnává zpň-
sob T:alcotta a Pěvcova.
Část X.: Současné určení šířky a délky zpňsobem

stejnÝ!lh výlek (metoda !\Ja;t;ajeva). Uvádí, ale neřeší,
tři základní rovnice pro Gaussovu úlohu. Pro měřeni
používá zenitteleskopu nebo univerzálu. Metoda je roz-
pracována Mazajevem. Odvozuje 2:ákladní vzorcp. včetně
neobvyklého tvaru vzorce pro zjištění absolutního členu,
vhodný pro tllbelaci. Uvádí opravu z libely, tj. ze změny
polohy dalekohledu ve vertikální rovině, ze zrychlení
pohybu hvězdy ve výšce, z šířky konta[{lu a mrtvého
chodu. Je uveden přehled vzorců pro úplné zpracování
měření.
V této části není však nejmenší zmínky o přístrojích

obvyklých pro metodu stejných výšek, jakož ani o ji-
ných autorech.
Cást XI.: Určení astronomického a geodetického azi-

mutu směru. Historický přehled způsobů určování smě-
rů; vyloučení systematických chyb, měření na miru,
metody Niethammera, přesnost Lsplaceových azimutň,
vliv čepů a určení azimutu bez znalosti zeměpisných
souřadnic. Teoretický nástin způsobu současného určenf
azImutu, zeměpisné šířky a korekce času z az1mutálních
měření. Nejvýhodnější pOdmínky.
Určení a str o n o m i c k é h o a z i m u t u. Z mě-

ření na Polárku: postup, vliv přístrojových chyb a urče-
ní sklonu vodorovné osy. Zmiňuje se o určení nepravi-
delností čepů pomod kontaktového zpňsobu, uvádí od-
vození rovnice závislosti, popis Interferometru a měření
s ním a vliv na azimut a na sklon. Popisuje stáčení
přístroje v azimutu a vliv denní aberace. Konečně uvádí
vzorce pro výpo'čet azimutu signálu a postup zpracování
měření. Obvyklé vzorce upravuje a zjednodušuje roz-
víjenjjm některých veličin v řady.
Určení g e ode t i c k é h o a z i mu t u směru z mě-

ření průchodů hvězd meridiánem. Vychází z Laplaceovy
rovnice, kterou zjednodušuje pro· přrpad, kdy hvězdy
jsou observovány při prňchodu místním poledníkem.
Určení osobně-přístrojové chyby. Výpočetní vzorce a
pHkIa'cl.
Cást XII.: Určení času pasá~níkem v meridiánu. His-

torie přístroje, základní vzorce pro určení azimutu a ko-
relkce času, optimální podmínky. Mayerova rovnice, vliv
denní alberace, zjištění sklonu horizontální osy a azimutu
pasážníku. Použití kontaktového mikrometru. Příprava
a postup měření. Výpočet korekce hodin a) z hvězd
v blízkosti zenitu, b) z hvězd v blízkosti zenitu a pólu
nebo rovníku.
Cá:st XIII.: Určeni času z měřeni průchodň jižních

hvězd vertikálem Polárky rmetoda Diillenova). Základy
met,ody, postup měření, vzorce pro výpočet azimutu Po-
lárky a p'ro výpočet korekce chronometru s pomocí
tabelovaných opravných členl1. Příprava měření, sesta-
vení pozorovacího programu, postup měření a přehled
v~orců. Odvozuje optimální podmínky pro měření ko-
re'kce času z průchodů dvou hvězd vertikálem. Dokazuje,
že časová korekce je určena z průchodů dvou hvězd
alm'l1'~antaratem se stejnou přesností, jako z prfichodl1
dvou hvězd místním pole<iníkem, jsou-li ostatní pod-
mínky stejné (přesnost v rovníkových souřadnicích
apod.).
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Část XIV.: Časová služba. Historický nástin vývoje ča-
sové služby v SSSR. Fotoelektrická registrace okamžikll
prllchoodll hvězd: práce N. N. Pavlova [uvedeno schéma],
zpllsob V. E. Brandta a N. A. Beljajeva pro polní měření
i pro měření azimutll s pohyblivou speciální mřížkou.
Dále uvádí postup měření a jeho přípravy, též opravy
ze zpoždění aparatury, nenulového prllměru obrazu
hvězd a jiné. Stručně pojednává o 'křemenných hodinách
a o fotografickém chronografu. Velmi zajímavá část
jedllá o, určení .o:kamžiků vyslání čaSOVýChsignálll. Ob-
šírněji vysvětluje pojem "svodné momenty" a popisuje
zpllsoby jejich· určování. Je popsán způ30lb vyrovnání
ča'sových korekcí v daném období. Je uvedena oso-bně-
-přístrojová chýba. Dále se zmiňuje o určení délky po-
mocí rozhlasu: historický přehled, základní vzorec,
vliv systematických chyb a postup měření. Vliv krátko-
periodických členll nutačních na délku. Zhodnocení
přesnostI. Měření délek na základních bodech.
Část XV.: Sířková služba. Historický přehl'3d, stručný

popis přístrojll: zenitteiesikop, astroláb, fotografická ze-
nitová tuba. RozJbor příčin změn zeměpisné šířky. Zpllsob
A. J. Orlova pro určení střední šířky, soařadnic pOlu
a Z-členu z měření na více stanicích.
Část XVI.: Urňení rektascenzí a deklinací hvězd. Z pří-

strojil jsou stručně popsány: pasážník, vfJrtikálníkruh
a meridiánový 'kruh. R e I a t i v n í určení souřadnic:
velmi stručně je pojednáno a zjištění potřebných kon-
stant [Besselův vzorec, čtení na rovník apod.) a o zjiš-
tění systematických rozdílů [v obou souřadnicích) mezi
fundamentálním [výchOZím] katalogem a katalogem za-
měřovaným. A b s o I ut n í určení souřadnic: pro dekli-
naci určuje "čtení zenitu" v pruběhu měřické řady a
s deklinací současně zjišťuje zeměpisnou šířku a re-
frak ční 'konstantu. Pr'o zjištění rektascenze určuje ,ab-
solutní azimut, individuálIií opravy rektascenzí získané
z vyrovnání a opravu v poloze jarního bodu.
Část XVII.: O použití měření družic Země k urňení

souřadnic pozorovacího místa. Souřadnice příslušného
místa vyja'dřuje pomocí geocentrických souřadnic X, Y, Z,
které získá z geocentrických a topocentrických souřad-
nic družice podle všeobecně známých vz.o.r~ll. V úvodní
části věnuje pozornost významu fotografických měření
Měsíce.

Část XVIII.: Přibližná astronomická měření. Jsou :po-
psány metody s uvedením základních vzorca, měřického
postupu 'a zpracování. Určení zeměpisné šířky ze zeni-
tových vzdáleností P,olárky - úprava pro tabelaci. Dále
určení azimutu z měření na P,olárku a současné určení
azimutu a časové korekce z měření zenitových vzdále-
ností Sluncp..

Část XIX.: Redukce šířky, délky a azimutu k centru
geodetického bodu a k střednímu pólu. Uvádí opravy
naměřených veličin z excentricity stanoviska a cíle,
redukuje azimut na nulovou hladinu a konečně převádí
naměřené veličiny, vztažené k O'knmžitému pOlu, na
střední pól.

Kniha "Geodetická astronomie" A. N. Kuzněcova je
další v řadě učebnic geodetické astronomie pro vysoko-
školské studenty v SSSR. Kniha je tematicky členěna
do částí, které jsou autorem vhodně voleny. Těžištěm
jsou části VI. až XIII., které popisují základní metody
geodetické astronomie s patřičnou důkladností a zře-
telností. Části, které předcházejí, popisují základní pří-
stroje, jejich části a přístroje pomocné pro po,lní měře-
nt Výběrem a stylizact těchto částí navazuje autor na
pojetí předcházejících cvičebnic (např. Cvětkov]. Forma
je však stručnější. Myslím, že není podstatných úseků,
které by nebyly Jasné, čí neúplné. Čím se liší tato
učebnice od předchozích, je zařaZfmí a výklad tematiky,
uvedené v částech XIV. až XVII. Toto novum z,avedené
do učebnice geodetické astronomie je velmi vítané.
Podává přehlednou formou obraz i U jiných astronomic-
kých pracích, s kterými je geodet-astronom - i když
nepřímo - stále ve spojení.

Kniha je vhodnou učebnicí geo'detické astronomie
a může posloužit i jako úvodní pro studium astrometrie
na vysokých školách universitních.

Podle ,pl,atného výnosu býv,alé Státní komise pr{J tech-
p.iku č. j. 4005/II-25/1968ze dne 10. úm,or,a1968 vypisuje
Výzkumný ús't,av ge,oidetický, topogr,afický ,a kartogra-
Hcký v Pr,aze konkurs na t,at,o funkční míst,a:

Ved'oucí 'výzkumného týmu ge,odetické ,astronomie·
V'edoucí výzkumného týmu teoretické geodézi,e
Ved'oucí výzkumného týmu mapování

-- Vedouc,Í výzkumného týmu ,evidence nemovitostí
Ved,ouéí výzkumného týmu. sp€ociální geodézie

. - Vedoucí výzkumného týmu výpoĎetní te,chniky
- 'Ve'd'oucí výzkumného týmu informačního systému
- Vedoucí výzkumného týmu ,kartografie
Předpoklady: Vysoikoškolské 'vzdělání 1Leměměřické-
ho směru, 10 let pr,axe na úse'ku probLematiky pří-
slušného týmu nebo ve velmi příbuzné obl,astl, 5 let
vě'deckovýzkumné činnosti na tomto úseku, vědec-
ká hodnost, ,alespoň pasivní znalost dvou světových
jazyků.

- Vedoucí odvětvového stř,ediska vl!de'ckote'chnických
,a ekonomických informací a prop,agace
Předpoklady: Vysokoškolské 'Vzdělání zeměměřického
nebo příhuzného směru, ,alespoň 10 let pr,axe 'Voboru
geodézie, fotogr,ammetrie nebo k,artogr.afie, 3 roky
činnosti [];a 1k;,e'ku věde'ckotechnických informa,cí,
znalo3t ,alesp,oň dvou světový'ch j,azykll:

- Vedoucí Obof'O'vého střediska pro vzděllávání pracu-
jících
Předpoklady: Vysokoškolské vzdělánízeměměřickéd10
nebopřílbuzného směru, ,alespoň 10 let pr,axe v oboru
geodézie, rotogr.ammetri-e nebo k,artogr,afie, 3 r,o'ky
činnosti n.a úseku i:'ízení nebo vzdělávání pr,acujících,
aLespoň p,asivní zn,alost dvou ,světových jazyků.
Vě'decký ,pracovník nebo samostatný odborný pr8,cov-
ník - specialista pm ,obor k,artogr,afie
PředpOklady: Vy:so'k,o,školské vzdělání 'zeměměřického
ne'bo ge'Ogr,afic'kého ,zaměření, .alespoň 5 }et 'Pr,axe ,a
věde,ck,á hodnost v oboru k,artogr,aHe nebo nejméně
12 let pr,axe v tomto oboru, ,a1espoň pasivní znalost
dvou světových jazyků.
Samo'st.atný odborný pra,c,oiWlíkpro obor analytiockého
pwgr,amování ge,odetických výpQlčtll
Předpoklady: Vy'sok-oškolské vzdělání zellllěměři'ckého
11e'ho matematického směru, 8 let pr,axe v obo'ru,
z toho ,al,espoň 3 r,o'ky ve funk'Ci :programátor,a - ,ana-
lytika.
Odborný ,pr,aCoovníknebo asistent 'pr,o obor programo-
vání geodetických výpočtů
Předpoklady: Vysok,o'školské ,vZldělání zeměměřického
směru, praxe v o:boru, zkušen,osti v progr:amovánl
vítány.

Pro všelchna funkční místa je termín nástupu 1. únor
1971 ,a {ermí!l pro podání přihlášek nejpozdějI do 15.
ledna 1971. PlatO'vé podmínky IPod1e Natovélho řádu cen-
trálně ří'Ziených org,ani!zací výzkumné ,a vývojové základ-
ry. Přihlášky se stručným životopisem, pilehledem .praxe
a odborný,ch pr,ací z,ašlete osobn~mu oddělení VÚGTK,
třída 'P-olitických vězňů č. 12, Praha 1 - Nové Město,
telefon 223508.

Geodetický a kartografický
obzor



Knížky pro Vás

Podrobné mapování
Kniha seznamuje čtenáře s technologickfm postupem a technologii při vyhoto-
vování technickohospodářskfch a podobnfch map nebo plántl. slOužících jako
podklady pro projektové účely v prtl.myslu, stavebnictví, hornictví, zemědělství,
dopravě atd. Látka je podána Z hlediska kritéria přesnosti měřeni.

Posluchačtl.m ze1l1ěměřického směru na stavební fakultě, středním technic-
kfm pracovníkům v zeměměřické praxi a studujícím středních průmyslových
škol zeměměřicl{ých.

472 stran, 134 obrázků, váz. 27 Kčs

Geodetický a kartografický sborník
sv. 10

~....,
ft!

"'C

tU-~
tU

Z
I

..J

•••
Z
U)
~
v
~
:s

"'C

o
I-e.
N

Sborník obsahuje pět vědeckovfzkumnfch prací z oboru geodézie a karto-
grafie.

Vědeckým pracovníkům v oboru geodézie, kartografie a geofyziky, inženfrům
zeměměřičům a posluchačům fakult příslušných směrů.

76 stran, 55 obrázkfi, 22 tabulek, brož. 14 Kčs

Vyrovnávací pocet
Podává základy teorie chyb, zabfvá se vyrovnáním přímých, zprostředkujících
a podmínkovfch pozorování metodou nejmenších čtvercfi, probírá analýzu
výsledků měření a vyrovnání - systematické chyby a funkční závislosti. Při
analýze výsledků měření a při hodnocení vyrovnávacího postupu používá také
matematické statistiky.

Posluchačťl.m zeměměřického inženýrství a všem pracovníkfim, kteří konají
rfizná měření fyzikální povahy.

492 stran, 116 obrázkfi, 123 tabulek, váz. 36,50 Kčs

OBJEDNACÍ LÍSTEK
Objednávám(e)

................vf tisků Potužák - Císař: podrobné mapování

....... vf tisků Geodetický a kartografický sborník sv. 10

" vf tisků B5hm: Vyrovnávací počet
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528 GEODnZIE, FOTOGRAMMETRIE A KARTOGRAFIE
VSEOBECNĚ

New ooncepts in data Gathering. {Nové pojeU
v shromažďování informací.]
Survg and Mapp., 28, 1968, Č. 4, s. 665-677, 8 obr.
Zavedení souprav pro elektronické zpracování infor-
mací do oboru vyměřování umožnil<l využívat infor-
mací způsobem dříve neužívaným a nepožadovaný'm.
V článku se probírají výhody a problémy některých
metod při vykonávání polníchpoocí, způsob zazname-
návání polníclh t1dajů a jejich udržování v mapách
Vládního pozemkového t1řadu a předcházející vyměřo-
vání pro pozdější využití. Také se popisuje používání
číslicových t1konů ve vyhodnocovacích přístrojích při
speciálních vy'měřoVfBCícha mapovacích pracích. Cí

528:330.455.7 VÚGTK 33 217
poSpI ŠIL, V.

Hmotné podněty a jejich vztah ke kvalítě práce.
Ve: Sbor. I. konference o řízení kvality t1če}.ovýclhge,od.
prací. Pardubice 1969, s. 60-66.
Otázka hmotných podnětů při řízení kvality lil její obec-
ná platnost. Opatření k regulaci jakosti a jejich roz-
dělení. Obecná úvalha v oblasti mezd. Zajímavé názory
amerického ředitele pro výrobu a řízení kvality Gene-
ral Electric, předsedy rady Americké společnosti pro
řízení kvality, dr. Felgenoouma. Sch/Vá

528:330.455.7 VÚGTK 33 217
ŠILAR, F.
Ovnd do teorie kvality geodetických prací.
Ve: Sbor. I. konference o řízení kvality t1čelových geod.
prací. Pardublce 1969, s. 5-21, 2 obr., 2 tab., lit. 9.
Základní principy a pozlll/ltky z problematiky teorie
kvality. Spolehlivost a technická kontrola geod. prací.
Sestavení teoretických podkladů pro provádění techn.
kontroly paralelní a sériovou vazbou. Sch/Vá

528:331.7{047.3] VÚGTK 32 611
"MEISSLER, A.-FučIKOVÁ, I. V'2'ZK-Z-311
Profesiogramy technickobospodářských pracovniků a
dělníků v res,ortu geodézie a kartografie VI. díl {část
III].
PrahJll, VÚGTK 1969. 45 s.
Zhodnocení funkcí náměstků i'editelů, technicko-výrob-
ních ředitelů a některých pracovních člnnosU v karto-
grafických provozech. vI

528.01/.08 MIUtlCKn METODY,VÝPOCTY.plESNOST

58.063:338.23= 30 VÚGTK 12 896
IAHNS, R.
Zur Vollautomation in der geodlitischen Rechentechnik.
{Plná automatizace geodetických výpočtů.]
Verm.-techn. Rdsch, 31, 1969, Č. 6, s. 225-228, lit. 47.
Redakce uveřejňuje článek o postupu automatizace z ne-
gujícího hlediska, I když s ním plně nesouhlasí. Autor
se pozastavuje llI/ld záplavou pojednání v odborných
časopisech, která představují automatické počítače jako
zázračná zařízení a považuje to za přeceňování mož-

ností techniky. Uvádí rozdíly mezi obyčejným t1čet-
nickým počítáním a geodetickými výpočty, upozorňuje
na nedostatky počítacích strojů automatických a pro-
gramů k ni'm a zdůrazňuje, že automat neml1že při
poruše nebo selhání výsledkl1 myslit, ale pak je stejně
odkázán na dobře vyškoleného počtáře. Cí

528.067.2:778.3=861 VÚGTK 10 586
MELENTIIEVlé, V.
Upisivanje zkraéenlih indikacija a posednicima u skice
detalja i foto-skice. {Zapls<lvání zkrácených t1dajň
o vlastnících v polním náčrtu a 've fotonáčrtu.]
Geod. list, 22, 1968, Č. 10-12, s. 201-203, 1 tab.
Při zapis<lvání údajů do polníclh náčrtl1 a fotonáčrtů
lze ušetřit nejvíce času na zápisech vlastnických, kte-
ré se míst<l plného vypisování jména a adresy molh<lu
nahoodit šiframi. K šifrám přísluší abecední seznam
vlastníků, jehož vzor je uveden v článku a jehož sou-
vislost se šiframi je podrobně vysvětlena. Do polního
náčrtu nebo fotonáčrtu se zapíše jen začáteční písme-
no příjmení, k němuž se přip<ljuje pořadí pod Umto
písmenem v seznamu. Cí

528.1/.5 GEODnZIE

528.225:629.195[047.3]
BURŠA, M.

VÚGTK33 221
V'2'ZK-Z-322

On the determination\ of parameters of the Earth's
figure from the satellite orbit dynamics. (Určení tva-
rových parametrů zemského tělesa z dynamiky dráho-
vých elementů družic.]
Poolha, VÚGTK 1969. 20 s., 6 obr., 7 tab., 1 pří!., lit. 15.
Z p<lfuch drah družic byl odvozen potenclál na ploše
geoidu Wo a rozměrový délkový faktor Ro=GM/W [GMje
geocentrická konstanta]. Hodnot Wo a Ro bylo dále
použito k odvození základních tVfBrovýclh parametrň
zemského tělesa. Hodnoty Wo může být též použito
k transformaci geodeticky nespojených referenčních
systémů, či k výpočtu výšky ge,oidu v referenčních
soustavách, jejichž translační elementy vzhledem
k soustavě geocentrické jsou známy. vI

528.236:007= 20
GALE, L. A.
Recomandations on the typl!! of ~oordinate system for
correlating files in a data bank system. [Doporučení
typu souřadnicového systému pro uvedení vztahu kar-
totéčních lístků v systému ukládaných informací po-
mocí banky dat.]
Canad. Surv-r, 23, 1969, Č. 1, s. 40-45" 2 obr.
Pro účinné využití kartoték s kódovanými údaji o Ze-
mi je nutné používat společný referenční systém sou-
řIlldnic při \>ýměně informací. Není však nutné ani
praktické pro všechna Informační centra používat týž
souřadnicový systém pro interní používání t1dajl1, ale
je nutné, aby souřadnicový systém pro sdělování -
tázací a odpovídající jazyk - byl společný všem. Autor
doporučuje jako takový "společný jazyk" pro zpro-
středkování mezi různými informačními centry SIOu-
řadnice zeměpisné. Cí

528.44.067.2
VYHOTOVOVÁNf

VÚGTK 33 142
TECHN-P

Vyhotoyoy,ání geometrických plánů a geodetické práce
menliibo rozsahu.
Praha, ÚSGK 1968. 46 s.
Technologický postup pro orgány a organiZl!lce, které
vyhotovují geometrické plány a provádějí geodetické
práce. Základní měřické předpisy pro vyhotovování
zakázkových prací. Evidence zakázkových prací. Do-
klady potřebné pro uzavření objednávky. Geometrické
plány. Vytyčování hranic v přírodě podle map a mě-
rických podkladl1. Využití zakázkových poocí pro t1čely
evidence nemovitostí. Organizačni pokyny. Závěrečná
ustanovení. Sch/Vá



Přehled zeměměřické literatury
ročník 23, číslo 1

528.44:007= 20 VÚGTK 13 221
KONECNY, G.

Control surveys as a foundation for an integrated data
system. [Kontrolní měření jako základ pro souhrnný
informační systém.)
Canad. Survr-r, 23, 1969, č: 1, s. 34-39, 1 obr.
Přiměřené popisné ukládané informace musí SpočíV1at
na . geometricky stanovených pozemkových parcelách.
Je velký rozdíl mezi popisem území a jeho ge,o'metric-
kém vymezení. Pro vfhodné vymezení parcel je nutná
trvalá. síťgeodetickýclh bodů. Tato síť by se mohla
nahradit map.ami velkého měřítka, ale vymezení parcel
by bylo méně přesné. Autor podává v článku návrh na
ukládání informací v zaregistrovaných pozemkových
parcelách na kartotéčních Hstcích a na zřízení národní
dokumentace kontrolních měřických údajů. V závěru
zdůrazňuje, že nejlepším zajištěním dlouhodobé hod-
noty infor'mací je jen ge,odetická síť jako jejich geo-
metrický podklad. Cí

528.44:007= 20 VŮGTK 13 221
ROBERTS, W. F.
Some basic features of an envitomental integrated data
bank. [Některé základní rysy popisných s·ouhrnnýclh
bank informací.)
Canad. Surv-r, 23, 1969, Č. I, s. 30-33.
Pro zřízení systému ukládaných popisnýclh informací' je
důležité, aby byl vybrán vhodný společný jmenovatel,
k němuž by se různé kartotéční lístky mohly vzta-
hovat. Log'cké se zdá, že tímto společným jmenovatelem
by mělla být individuální pozemková jednotka, protože
je stálá a zřetelná. Její určení přísluší zeměměřickému
inženýrovi, který však je jen jediný'm z .pracovního
seskupení, které musí otázku řešit. Ci

528.44:347.235.11(71) =20
HAMILTON, A. C.
Problems in Lan:d registratioll' and in filing environ-
mental data in ea'ltern Cal1ada. IPro )lémy v reg;str'l.ci
půdy a v kartotékování popisných údajů ve východní
Kanadě.)
Canad. Sur-r, 23, 1969, č. 1, s. 30-33.
Autor popisuje základy registrace změn a vysvětluje
je na 8 typických příkladech, zejména z hlediska práv-
ního titulu a popisu. Zdůrazňuje, že při registraci práv-
ních titulů se vyskytují vážné pr·oblémy, protože regis-
trační úřad neodpovídá za právní dosah registr·ova-
ných listin a tak dochází k četným omylům. V systé-
mu kanadské inventarizace pozemků inf.ormace o po-
užívání pozemků la klasifikaci půdy se přenášejí do
kartoték a na magnetické pásky. Informace o parcelních
hranicích však nejsou v kartotékáclh. Z toho dedukuje
autor, že body geodetických sítí a systém zlepšení věc-
ných práv jsou nutným předpoklade'm pi\b rozvoj sy-
stému souhrnných popisných kartoték. Cí

528.44:347.235.11:061.3[494) =20 VÚGTK 13 221
RINNER, K.

Reflections of a European on the Symposium on Land
Registration and data banks. [Úvahy Evropana o sym-
posiu o registraci půdy a·· ukládaných informacích.)
Canad. Surv-r, 23, 1969, Č. 1, s. 46-53, 3 obr.
Autor popisuje v úvodu historii rakouskélho vyměřo-
vání od samého počátku, aby na ní ujasnil rostoucí
požadavky na stále lepší mapy 18. dokonalejší registraci
půdy .. Z Ihlavních rysů nového zeměměřického zákona
rakouského uvádí autor některá data určená pro Ka-
nadu. Zejména d·oporučuje síť geodetických bodů opře-
nou o základní referenční· bod a úřední úpravu ko-
ordinace všech měření 18. registraci všech získaných
Inf·ormací. Přesnost by" se měla odstupňovat p,odle ceny
pozemku. Pro mapy velkých 'měřítek by se měla zvolit
vhodná projekce a jejich obsah by měl být udrž·ován
v souladu se skutečností z moci úřední. Autor dále
Probírá četné problémy, které s registrací půdy sou-
vi::;ejí. Cí

528.443[084.3-11) [083.133)
ZAM:ERovA,NI

VÚGTK 33 152
TECHN-P

Zaměřování změn pro mapy velkých měřítek (Techno-
logický poSltup).

Praha, ČÚGK 1969. 25 s., 8 pří!.
Podrobnější stanovení zásad pro budování sítě pevnýclh
bodl1 podrobnéh<J pole a pro záznam výsledku měření,
odchylky proti dosavadní praxi při vlastním zaměřo-
vání změn, jejich zobrazení do platných map evidence
nemovitostí a při výpočtu výměr. Cílem techn·ologie
je postupná aut,o'matizace většiny zobra:wvacíclh a vý-
početních prací. Tento předpis doplňuje "Návod: Za-
měř,ování změn mapy velkých měřítek" č. 5300/1968-6.

vI
528.48:330.455.7 VÚGTK 33 217

ČÁLEK, F-HERDA, M.-VONDRUŠKA, M I8j.
Parametry kvality geodetických prací pro investiční
výstavbu.
Ve: Sbor. 1. konference o řízení kvality účelových
geod. prací. Pardubice 1969, s. 23-44, 2 tab.
Objasnění problematiky kvality geod. prací v invest.
výstavbě. Použití parametrů kvality v map·ování pr<J
geod. práce v invest. výstavbě. Nároky na kvalitu podle
úseku prací. Ovlivnění parametrů kvality uspořádáním
stavebních objektů. Dokumentace skutečného prove-
d,ení stavby. Uplatnění -hlavních parametrů kvality pro
pr<Jjednávání zadávacích podmínek. Zhodnocení paI'1a-
metru kvality výsledného díla k zajištění jelh,o opti-
málního využití. Sch/Vá

528.482= 867

MILEV, G.

Razvitie i s.avremenni nasoki na izsledvaneto na de-
formaciite na inženernite caoraženija črez geodezi-
česki metodi. [R,ozvoj a s.oučasné s'měry při zkoumání
def,ormací inženýrských staveb ge·odetickými met,oda-
mL)

Izv. Sofia, 1968, č. 2, s. 29-34, lit. 1.
Přehled rozvoje i současných směrů při zkoumání de-
formací inženýrskýclh staveb při použití geodetických
metod a jejich stav v Bulharsku. Popis rozvoje zkou-
mání deformací inženýrských staveb za uplynulých
50 let, některé směry výzkumu v SSSR, stav v Bul-
harsku a z daného stavu js·ou vyv,ozeny zá'věry a na-
vržena dop.oručení. Cí

528.482:627.8=30

JAKOB, G.
Zur Bestimmung kurzzeitiger Staumauerbewegungen
durch mechanisch-elektrisches Alignement. [Určování
krátkodobých posunu údolních přehrad mechanicko-
elektrickým vytyčováním záměrné přímky.)
Vermessungstechnik, 17, 1969, č. 4, s. 144-147, 13 obr.,
1 tab.
Obšírný popis měřických přístroju s početnými obráz-
ky. Zdroje chyb. Vylbodnocení a hospodárnost. Vhod-
né pro dlouhodobé sledování přímých přehradních
Ihrází s přesností ± 0,02 do ± 0,10 mm. vI

528.482:627.8= 30

KOHLER, P.
Beitrag zur trigonometrischen Bestimmung horizonta-
ler Staumauerbewegungen. [Příspěvek k trigono'metric-
kému určení horizontálních posunů údolních přehrad. J

Vermessungstechnlk, 17, 1969, č. 5, s. 185-188.
Pruzkum možností ,a hranic této metody. Měření smě-
ru. Zpracování trigonometrického měř'ení deformací.
Přesnost. Předbě;~ný rozbor přesnosti za účelem stano-
vení vhodnélh() postupu. vI



Přehled zeměměřické literatury
ročník 28, číslo 1

528.482:628.13= 30
STElNWACHS, U~

OefDrmatíDnsmessuDgeD aD WasserhehilterD. (Měření
deformací' vodních nádrží. J
Vermessungstechnik, 17, 1969, Č. 4, s. 138-142, 6 obr.
Měřeni vertikálnich a horizontálníclh deformací s přes-
nosti - 0,3 m'm dvou kruhových nádrží z předpjatého
betonu (r = 8,5 m, h = 6 mj pomocí přesné nivel,ace
popř. úhlovým řezem a přesným měřením vzdáleností
před a po přepjetí při zkušebním plnění. Obšírný vý-
klad. ' vI

528.484.088.3= 20
CHRZANOWSKI, A.
AD -accuracy analysis Df mine DrieDtatiDD. (Rozbor
přesnosti dlllní orientace. J
Ve: Third South African Nat. Surv. Conference, Johan-
nesburg, Jan. 16-24, 1967. }ohannesburg, Ince 1968.
Ref. 5/29, s. 78-99, 16 obr., 2 bab., lit. 14.
Přesnost orientace provažováním dlllní šachtou. Vliv
pr-oudění vzduclhu v šachtě. Vliv chvění olovnice. Vliv
spirál-ovitého drátu. Rozbor přesnosti připojovacího mě-
ření provaž)ováním jednou šaclhtou. Weisbachova a
Hauseho metoda. Poznámky k ,orientaci dvěma šach-
tami. Tš/Vá

528.486:528.411=82 VÚGTK 17 951
DANILENKO, T. S.

O lokarDych razbilloi!J1ych 'setjach Da stroitelDych
ob'jektach. (Místní vytyčovací sitě na stavebních
objektech. J
Iz.v. VUZ. Ge-od. i Aerofot'os'jemka, 1968, Č. 5, s. 31-39,
2 obr:, Ut. 4.
Autor odvozuje v článku vrorce pro střední kvadra-
tickou chybu v poloze určovaného bodu vzhledem k vý-
chozím bodllm s použitím válhy funkcí odv,ozených
z funkce vyr,ovnávaných hodnot. Jako příkladu pro
vyrovnání sitě bylo použito libovolnélho geodetického
čtyřúhe}níka a užito metody nepřímých pozorování,
přičemž v schematu řešení normálních rovnic byly za-
vedeny váhy posledních i předposledních neznámých.

Cí

528.489:528.45= 867

VASILEVA, M.
Geodezičeska mraža za Duždite Da stroitelstv'oto
i eksploatacijata lIa sgradi v zastrDeni tereni. (Geo-
detická síť pro potřebu výstavby a využití budov v za-
stavě.ném území.)
Izv_ Sofia, 1968, Č. 2, s. 19-23, 3 obr., 3 tab., lit. 8.
Projektov.ání i založeni geodetické sítě v zastavěném
terénu bylo uloženo Vědeckovýzkumnému ústavu geo-
dézíe a kartografie (NIIGiKJ, který vykonal pr·ostoro-
vé vytyčeni sítě, její stabilizaci nejen pro potřebu vý-
stavby, ale i pro pozdější využívání. Síť určil polo-
hově a výškově, včetně 'měření gravimetrických.
V článku je uvedeno základni schéma sítě, zpllsob
stabilizace polohovýclh a výškQvých značek i výsledky
měření a 'výpočtll s uvedením středních chyb v ta-
bulkách. Ci

528.489:624.91= 867

MILEV, G.

Geodezii!eski rabDti pri stroitel!itvotoD8 kozirkatalÚl
stadiona na fizkulturnDtD družestvD "Levski" SDfia.
(Geodetické práce při stavbě střeclhy nad tribunami
pro tělovýchovný spolek "Levski" v Sofli. J
Geod., Kartogr., Zemeustroj" 9, 1969, Č. 1, s. 16-21,
7 obr., 4 tab., lit. 7.
Jsou uvedeny geodetické práce spojené s pororováním
deformací při stavbě střechy nad tribunami spQrtovního
hřiště v Sofii v letech 1966-1967. V úvodu jSQU po-
drobně rozebrány základní údaje o sbavbě, v dalším

pak metody vytyčování -sítě pevných bodll a přesnost
vytyčení. Jako hlavni práce se podrobně popisuje vyty-
čování směrů a měřická služba při montQvání stavebni
konstrukce a stálé sledování deformací. Některé vý-
sledné a kontrolni údaje jsou uvedeny v tabulkách. CI

528.489:625.42(430.1J =30
SCHMIDLA,P.

VermessuDgsarbeiteD beim Bau der MfiDcheDer U-BahD
durch ShildvDrtrieb. (Měřické práce při stavbě mni-
clhovské podzemní dráhy při rereni štite'm. J
Verm.-techn. Rdsch, 31, 1969, Č. 5, s. 192-197.
Autor popisuje na začátku článku postup ražení šti-
tem, úlohy v měřickýclh pracích, zejména přesné udrw-
vání směru a výšky i za plného provozu -režení a v do-
bě praoovniho klidu -přesná zkušebni měřeni, prova-
žováni šachet, měřeni v polygonůvých p,ořadech nebo
přesnou nivelaci. Zvlášť podrQbně probirá excentrické
dvojité provažQvání a denni měření stavu štítu. Pro
cel-ou trať bylo vykonán·o oasi 250 kontrol štítu, při
pr.orážce byla na styku' zjištěna odchylka v poloze
+19 mm, ve výšce -10 mm a v připojení polygonového
p-ořadu nla pevný bod přičná odchylka +14 mm. Ci

528.489:625.7= 30
GLASER, H.

GruDdsiitze der LiDieDfnhruDg VOD Stra6eD. (Zásady
trasování silnic.)
Verm.-techn. Rdsch, 31, 1969, Č. 5, s. 161-186, 18 obr.,
lit. 3.
Autorprobirá v úvodu článku tři hlavní trasovací prvky
pro trasQváni silnic, přimku, kruihový oblouk a klo-
tQIdy. Všfmá si pllsobení odstředivé síly vyhýbání na
komunikaci střecihoOvého' profilu. Za dllležité faktory
dopravní bezpečnosti považuje estetiku a jízdní psv-
chologii silnice a psychologii městské ulice. Úvahy
u2'Jllvírá dvěma hlavními zásadami: je třeba vidět bu-
doucí rozvoj dnešních silnic, které se nedají stále
vyrovnávat a dokud bude obsluhovat volant člověk,
bude psychologický moment jizdy rozhodující nad rY'~í
technikou. CI

528.489:628.147.1= 30
ZIEGLER, W.

ADsteckuDgein.es RDhrleistun:gsstDlleDs. (Vytyčování
štoly pr.a p.atrubí. J
Verm.-techn. Rdsch, 31, 1969, Č. 6, s. 229-238.
V článku autor popisuje triangulační práce vykonané
pro vytyčování štoly pro potrubí, dloulhé 5 km, zdůrtaz-
řlllje stálou měřickou kontrolu při ražení štoly a uvádí
výsledky přesnosti pr.arážky. R.azebírá měřické úkoly,
stanoví hl,avní body štoly a požadovanou přesnost vš.ech
prací. Výklad r.azděluje na práce llIa p.avrchu se sta-
bilizaci, signalizací, měřením úhlll a délek, na výpočty
v trigonometrické síti, na stanovení osy štoly oa její
vytyčování a na měření v podzemí, které v s.abě za-
hrnuje také měřeni výšek. Cí

528.489:69=20
EVERMAN,W. J.

SurveYDrs ODcDnstruction pl'lDjects. (Zeměměřiči na sta-
v,ebních projektech. J
Amer. SurvCr and Photogram-st, 8, 1969, Č. 1-5, s. 11-12.
V článku jsou popis.avány neutěšené poměry zeměmě-
řiče llIa stavbách velkých závodil. Uvádí se v něm jako
všeobecně známý zjev, že vlastníci továren na výrobu
strojených hnojiv zjistili, že se stává stále obtižnější
najít podnikatele, který by chtěl stavět novou továrnu,
nebo rozšířit starou továrnu tak, jak byla projektová-
na. V dalším aut.ar podrobně popisuje obtížnou p-ozici
zeměměřiče na stavbě, zejména při zjištění chyb sta-
vební činnost! a při snaze .a její náprevu. Často tyto
poměry končí odchodem poctivého zeměměřiče ze stav·
by a pak jsou ještě přičítány na vrub jeho činnosti
všeclhny později zjištěné nedostatky.- Ci



Pl'ehled zem~m~l'ickd literatury
ročnfk 23, čfslo 1

528.489:69= 20
FARRAR, C. H.-MALTHOUSE, F. W.

Quantity surveying aspecta IDfcodiDg aod data co-ordi-
nation for the constrnction. (Kvantitativni mllřická hle-
diska na kódováni na koordlnraci tldajl1 pro stavbu.]
Chartered Surv-r, 101, 1969, Č. 11, s. 542-543. '
Obsah článku je výsledkem studia stavebni výzkumné
stanice ministerstVlll veřejných staveb a praci. Hlavni
I1slU při výzkumu bylo vllnováno připravll a zhodnoceni
postupu pro výkon identifikovatelnýclh tlkolti bllhem
stavebniho procesu. Autor podrobnll popisuje bllžnou
praxi, studlJa postupu praci za. použiti počítače, při-
pravy, u nichž bylo postupováno podle předpisu "stan-
dardni metoda měřeni stavebnich dlll" a v závllru uvádi
kritéria z rl1zných hledisek. Ci

528.489:697.8(430.2)=84 VÚGTK 8 055
:lAK, M.

Klika slow o budowie komina w Thierbach v NRD.
(Několik slov o stavbě komina v Thlerbach v NDR.]
PrzegI. geodez., 41, 1969, Č. 5, s. 194-196, 3 obr.
Některé cbarakterlstické tldaje 300metrového komína,
který jako jeden z nejvlltšich na světě je vybudován
v elektrárně v Thierbach v lipské hnědoulhelné pánvi.
Poukázáni na některé zajimavosti týkajici se geodetic-
kých pllllcí spojených se stavbou komina. Tš/Vá

528.489:711.8= 867
ANACKOV, G.

UatanovJavane na pDdzemDit8 provodi. (Hledáni pod-
zemnich vedeni.]
Geod., Kartogr., Zemeustroj., 9, 1969, Č. 1, s. 27.
V tlvodu popis druhu a přesnosti plánu ,podzemních
vedeni a s tim souvlsici nutná přesnost v určeni polohy
těclhto vedeni v sidlišUch. Přesnost určováni u zasypa-
ného vedeni ve smllru horizontálnim i vertlkálnim. Teo-
reticky byly metody vyhledáváni projednány zaintere-
sovanými odborniky a zástupcem firmy "Seba-Dljna-
tronlk", který zařidU i praktickou demonstraci s vhod-
nými přistroj i. Byly dOSlllženy dobré praktické výsledky
kombinovaným přistrojem "Superferolux", a to ve mlls-
tech Sofia, Stara Zagora III V. Tarnovo. Cí

528.489:721.011.27 VÚGTK 33 138
HERDA, M. TECH-P
Vytyi!ov4nl a kontrola vflklovfch stavebnich objektů.
Praha, COGK 1969. 31 s., 15 obr., lit. 8.

Očelem vydání technologického postupu je zajistit po-
třebnou kvalitu a efektivnost vytyčení i kontrol výško-
vých stlllvebnich objektl1 a zajistit použiváni progresiv-
ních metod vytyčeni. Technologický postup je zaměřen
hLavně na stavby bytové, občanské a prtimyslové. Po-
užiti technologickMlo postupu. Vytyčováni sousta-
vy. Vytyčeni svislice a svislé roviny. Optické pro-
mít4ni pomocí theodolltu. Mechanické promítáni
pomoci p4sma. Mechanické prováženi pomoci olov-
nice. Optické prováženi svislice. Protin4ni. Metoda pa-
llIllaktických tlhll1. Vytyčov4ni Výšek. Složeni mllřické
čety a kvalifik. zařazení pracovníkii. Ochrana před
tlrazy. Sch/Vá

528.59-523.8=30 VÚGTK 2 514

CASPARY, W.
GenauigkeitsuntersuchungeD an automatischeD Kartier-
gerlten der Firma Zue. (Zkoum4ni přesnosti automa-
tických koordlnátograffi fy. Zuse.]
BUdmes. u. Luftblldwes., 37, 1969, Č. 3, s. 108, 109.
Autor popisuje zkoumáni přesnosti tří automatických
koordlnátogl'afii "Grophomat fy. Zuse. V prvni části
výzkumu zkoušel jednotlIvé chyby, hlavně chybu
v přesnosti vedení, která u jednolho přistroje dosáhla
velikosti až 0,44 mm. V druhé části výzkumu zkoumal
celkovou chybu v zobra;ováni vzhledem k bodové sfU,

přičemž středni zjištěná chyba v zobrazeni bodu dosa-
hOVlllla ± 0,035 mm. Podle ziskanýclh výsledkti doporu-
čuje autor, aby automatické koordinátogllllfy byly před
použitím zkoumány hlavně na systematické chyby. Cí

528.722.65.087.4=20 VÚGTK 9 988
WHITESIDE, A. E.-BYBEE, J. E.
Automation module. for the AS-1lA plotter. (Moduly
automatizace pro vyhodnocovaci přistroj AS-11A.]
Photogram. Engng, 29, 1969, Č. 4, s. 384-392, 13 obr.
Nové, automatizačni moduly, které jsou vyvinuty pro
analytický vyhodnocovaci přístroj AS-11A, dovolIly
automatické kresleni vrstevnic i profilování a ,poskytly
automatickou pomoc při orientlllci. Převod ručniho sy-
stému na rautomatický se obstarává přidánim elektro-
nického snimače obrazu a korelačního vybaveni, roz-
šiřeni počítače a nové programováni pro počítače. Auto-
matizačni zařízeni je ooloženo na vývojovém vzoru
automatizovaného vythodnocoVlllče, ale obsahuje řadu
zlepšení, která nabizeji nové a lepši schopnosti. Cí

528.722.65.087.4= 20
528.721.21:681.3.06

FORREST, L. A.
Automatic orientatiou of the AS-llA. (Automatická
orientace vyhodnocovacllho :přistroje AS-llA].
Photogram. Engng, 29, Č. 4, s .393-397.
Nové počtářsképrogllllmy pro analytický vyhodnoco-
vač AS-llA dovolují automatickou kombinovanou rem-
tlvní i absolutni orientacI. Opatřuji také pro· systém
záznam a čteni modelových boddv pozemnim referenč-
ním souřadnicovém systému. Vyhodnocovatel udělá
počáteční urovnáni modelu odstranllním paralaxy na
pěti oaž dVlllnácti bodech. Tři nebo vice z těchto bodd
musí být vlícovaci body, jejichž souřadnice se zazna-
menávaji během pozorování. Orientačni řešeni, která
zmenšuji zbytkové chyby, se propočítávaji, ale pře-
počtené konstanty se nepožaduji a postup je nezá-
vislý na snimku. Cí

528.74:634.9

CIHAL, A.

Lesnická fotogrammetrie.
Praha, SNP 1969. 91 s., lit. 36.
Přehled základti fotogra'mmetrie. Interpretlllce letec-
kých snimkti. Využiti fotogroammetrie v ostatniclh lesnic-
kých oborech. Přesnost a hospodárnost fotogrammetrle.
Manipulace a zajišťování leteckýclh snimkl1. vI

622.1:719 (437 ]
JURAJDA, K.

Zaměi'sni podzemnich prostor ve Znojmě.
Ve: I. Geodetické symposium o zaměřování památek.
Praha, ČSVTS 1968, s. 61-63.
Popis podzemnich prostor ve Znojmě. Dtivod a tlčel proč
bylo začato s měl'ickou dokumentací. Výchozí podklady
pro měřické práce na povrchu, stab1l1zace bodd, zamě-
ření, výpočet souřadnic bodl1 podrobného bodového
pole, reambulace polohopisu, výškopisné měřeni. Tech-
nologie mllřických praci v podzemi, rekognoskace, vol-
ba polygonových pořadti, stab1l1zace, zaměření polygo-
nových pořadii a jejich připojeni na povrchovou síť
podrobného bodového pole, zaměřeni polohopisu pod-
zemí, zaměřeni příčných proflld. Měřítko zobrazení
v polních náčrtech. Zobrazovací práce, zpracování ori-
gináld, popis mapy, reprodukce I1stl1 mapy, uspořádáni
výsledného elaborátu. MJ
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528.45:711.4-168[437] =20 VÚGTK 32710

VONDRUŠKA, M.
The Surveyor's Role in Urban Renewal in Czeehoslova-
Ida. [úlohla geodeta při obnově měst v Č€SlkosIO'vensku.)
Ref. č. 815 z XII. kongr. FW, Londýn 1968, s. 7-14.
Praha jako typický příklad problematiky bytové a prů-
myslové výstavby. Negativní podmí'nky pro výstavbu by-
tů a doprav. sítí způsobené historickým rázem města
a techn. rozvO'jem posledních desetiletí. Výstavba sídlišť
na okraji města a zástavba proluk jako jedno z řešení.
K zajištění plynulého průběhu stavby vytvořeny v ČSSR
3 hl. organizace, z nichž každá jmenuje zodpovědného
geodeta jalko dozorčí orgán na všechny větší stavby.
Přehled povinností jmeno,vaných geodetů. Sch/Vá

528.45:711.4-168 (438) = 20

KATKIEWICZ,W.
The Surveyor's Role in the Reeonstruetion of Warsaw.
[SpolupiisO'bení geodetů při O'bnově Varšavy.)
Ref. č. 815 z XII. kongr. FW, Londýn 1968, s. 14'-24,
8ohr.
Obraz o rozsahu všeobecných válečných škod ve Var-
šavě z období 1939-1944. Přehled škod vzniklých na
geodetických zařízeních. Koord'inace geod. služeb při
hloubkov-ých pracích v okruhu města. Vypracování zvlášt-
ních měřických metod a měřických programů, které
souvisely s mimoi'ádlným prováděním staveb. [Přemístění
kostela apod.) Růst bytové výstavby. Sch/Vá

528.45:711.4-168(71) =20

MANTHORPE, W. F.
Urban Renewal in Canaea, with Special Reference to
Toronto, Ontario. lObnova měst v Kanadě se zvláštním
zaměřením na Toronto.)
Ref. č. 815 z XII. kongr. FW, Londýn 1968, s. 1-6.

Odraz charakteristických zmaků celkového území Kana-
dy v obnově měst. Přistěho'vlalectví jako jedna z hLav-
ních příčin rozvoje výstavby v Torontu. Důvody pro ob-
novu měst,a Toronta, která byla zlalháj,enoav T. 1934. Dralší
historický vývoj obnovy toho,to města. Několik příkladů
městské oblnovy v Torontu. Tš/V,á

528.331:528.335.2:528.735.4[n) = 2tl

LIPPOLD, H. R. - KELLER, M.
Comparison of elassieal triangulation, traverse and
preeise photogrammetric control. ; POroJvn1Íllí klaEické
trilllngJU1ace, p.o.[ygonizoaoes ,dlouhými strlllnami a Illna-
lyticlké aerotriangulace.)
Ref. č. 508 z XII. 'kolngr. FIG, L");]lClýn196'1, s. 1t--15,
3 obr.
Popis ověřova,cích zkoušek uvedených metod, které lJyly
provedeny na z:kušebnÚn triangulačním ,poli o rozlůlle
5000 km2 ve státě Kansas. Pro aerotriangulaci byly po-
užity snímky v měřítku 1: 70000 pořízené ve výšce
6100 m. Jako nejpřesnější se ukázala trlangulace a i ná-
klady na nJi byly mižší než při polygonizaci. Aerotrian-
gulace se uk,ázala nejméně přesná, ale i nejméně Iná-
k~dn~ T~%

528.45:711.2[44) = 20

PIQUARD, M.
Plann.lg forregions in France. [Regionální plánování
ve Franc'ii.)
Ref. č. 804 z XII.kongr. FW, LondS'n 1968, s 8-13.
výv'oj regionálního plánování ve Francii od r 1946, kdy
byl vytvořen "Komisariát' pro generální plánování". Po-
drobně se pojednává o rozdělení finančních prostředků
a uvádějí se úkoly centrální vlády a nynější stav oblast-
ního pláJnování Ina základě statistických dat. Rovněž se
poukazuje na řídící plán pro oblast Paříže, v kterém
je uvažováno konkrétní zastavění údolí Seiny a Marny
a zlepšení dopravních možností. Tš/Vá

528.35:621.396.969(73) =20 VÚGTK 32 693
LOVING, H. B.
Aidborne oontl'ol (ARC) system for surveying. [Navá-
děd systém [ABC) pl'oOmapování.)

Ref. č. 508 z XII. kongr. FIG, LondS'n 1968, s. 7-10,3
obr.
Určení polohy a výšky bodů společným měřením na ze-
mi a ve vzduchu v nepřístupných oblastech. Jako cíl pro
měřen! úhlů a délek slouží vrtulní1k. ,Popis a fun'kční
činnost základních přístrojů. Systém s,e osvědčil při kom-
binované trilateraci a triangulaci. Tš/Vá

528.45.007.2:711.14(410) = 20 VÚGTK 32 669

GRAFTON, P. W.
Quantity Surveying and its development in the UK. [Roz-
voj profese stavebního odhadce ve Vel. Británii.)
Ref. č. 101 z XII.4ongr. FW, Londýn 1968, s. 14-19.
Popis úikolů stavebního odhadce, t. j. zeměměřického
inženýra specializovaného na provádění ohodnocova'cích
prací ve stavebnictví. Úloha úředně opráVlněného sta-
v,ebnílho odhadce j,ako por,adce při sjednávání smllUvme-
zi zadavatelem stavby a 'stavebníkem a rozvoj metodiky
jeho práce ve Velké BritániI. Tš/Vá

528.45.007.2:711.14(410)=20 VÚGTK 32 669
YOUNG, G. I. M.
Urban land management [Pozemková poUtika ve měs-
tech.) .
Ref. č. 101 z XII. kongr. FW, Londýn 1968, s. 1-6.
Potř,eba odborných pracovníků pru řešení úkolů pozem-
kuvé politiky ve měste,ch Velké Británie. Diiležitá úloha
odhadce', tj. specializovaného zeměměřického inženýra
při realizaci zastavovacích plánů a jeho spolupráce
s ostatními spec'ialisty, v čemž lze spatřovat jistou ku-
o~dinaci profesí v oblasti městského plánuvání. Tš/Vá

528.45:711.14(73) =20 VÚGTK 32 717
SANDO, L.
Expropriation praetices in the USA. [Vyvlastňovací praxe
v USA.)
R,ef..č. 906 z XII. kongr. FIG, Londýn 1968, s. 1-6.
V USA je vyvlastňování upraveno 'dvěma zákony týka-
jícími se: 1. zmocnění státu k 'odebrání vlastického' prá-
va v zájmu veřejlného prospěchu, 2. zmocněn! správního
úřadu (policie) k O'debrání vlastnického práva v zájmu
bezpečnosti, zdraví apod. Popis vyvlastňovací praxe
prováděné v USA při projektování staveb. Postup při
určení 'náhrady škod. Tš/Vá

528.45:711.2:613.7(485) = 20 VÚGTK 32 713
TOBf:, E.
Planning for Leisure in Sweden. (Plánování volmého ča-
su ve Švédsku.)
Ref. Č. 819 z XII. kongr. FW, Loiidýn 1968, s. 21-24.
Prac'omí čas ve Švéds,ku. Dvojí bydl'iště [ve městě a na
venkově.) Účel ochrany přírody .. Dvojí druh plánova-
cího systému. 1. Generállní plán [směrový) pro jedn')t-
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livé obce. Z. Regfol.1ální plá'n (územní) pro více než
jednu obe'c. Podrobn é pl,áno<vání (zastavovacl plány),
plán ByggnadspllliI1 (I.1lán pro obce na venkově.) Soutěž
mezi rozličným využitím jednoho a téhož pozemku. Plá-
nování chat. Plánov,ání stavebních pozemkl1 pro zvlášt-
ní zařízení, jako koupaliště, parkoviště apod. Zemský
plán vlády, který obsal'luje místa s přírodními parky a
místa pro rozvoj prl1myslu. Provinční plány, 'které slouží
jako srněrrnice pro plánování na úrovni obce. Budoucí
úlohy zeměměřičl1. Tš/Vá

528.45:711.4(520) =20 VÚGTK 32706
YANAGlCAWA,T.
National capUal region of Japan. (Oblas't hlavního města
Japonska.)
Ref. č. 804 z XII. kongr. FIG, Londýn 1968, s. 14-19,
1 obr., 2 tab.
Popis zastavovacího plánu pI'O oblast hlav. města Ja-
pons'ka, která měří 36 543 km% a v r. 1965 měla 26963
tisíc obyvatel (pro r. 1985 se počítá s 38 mil .. ) Cha-
r'a'kteristika této oblasti a její správní rozdělení. KOIll-
centrace obyvatelstva v za'stavěných obv-odech. Městs'ké
okrajové zastavovací území. Satelitní města. Dopravní
mo2ínosti, spojovací prostředky a systémy pro Zásobo-
vání vodou. Tš/Vá

528.45:711.4(430.1) =30 VÚGTK 32707
HUDELMAIER, A.
Der Ballungsraum Stuttgart. (Aglomerace Stuttgartu.]
Ref. č. 805 z XII. Ilwngr. FIG, Londýn 1968, s. 1-5.
Porovnání aglome'l'ací v NSR s aglomeracemi sousedních
státl1. Charakteristika aglomerace Stuttgartu z hlediska
osídlení, členění města, zásobovAcích služeb, dopravní
sítě a struktury hospodářství. Tš/V.á

528.45:711.4(71) =40 VÚGTK32707
LEFEBVRE, C.
Le P1an pour MontreaI. (Plán pro Monvreal.]
Ref. Č. 805 z XII. kongr. FW, Londýn 1968, s. 12-15.
Popis urbanistického plánlU MontI'e,alu, v němž se řeší
rfizné problémy, zejména stavební projekty, 'které je
nutno realiz-o<vatdo r. 2000, kdy počet obyvatelstva to-
hoto města rp.á dosáhnout 7 m1liónfi. Plán Montrealu
př'edurčuje rozmístění městských buněk. okolo centrál-
ního jádra, spo,jených rychlými dopraVlllími cestami.
Prostor mezi nimi je určen k zemědělství, zalesňov,ání
a pro úče-Iy zotavení nebo vyučování. Plán přestavby
přinese lepší řešení problému výstavby bytfi, jenž si
v budoucích 30ti letech vyžádá výstavbu 1,5 mil. no-
vých bytfi a zbourání 100 tis. domfi. Tš/Vá

528.45:711.14:711.4-168 (73] = 20 VÚGTK 32-719
SEYMOUR,C. F.
Theory of ru-use value in urban renewal. (Teorie nové
užitkové hodnoty po~emkl1 při obnově měst.]
Ref. Č. 916 z XII. kongr. FIG, Londýn 1968, s 1-5.
V rámci programu obnovy měst v USA jsou vypracová-
vány místní plány pro nové vyu!ití uprázdněných měst-
Ských pro'storfi. Po vyvlastnění příslušného phzemku,
zbouDání staré budovy na něm stojící a odklizení bou-
račky, je up'rázdněný pozeme-k nabídnut k opětnému
prode'ji. Při vomto prodeji dochází k odhadu nové užit-
kové hodnoty pozemku. Přehled 22 srovnávacích faktorů
Qůle,žitých pro odhadrní postup. Tš!Vá

528.489:624.21(71) = 40 VÚGTK32 698

JONCAS, L.
lI(esures de prě cision effectuées au nouveau pont de
QlIébec. (Přesná měření pr,o nový most v Quebeku.]

Ref. Č. 611 z XII. \k~'1gr.. FW, Londýn 1968, s. 5-7,1 obr.
Měl'ické prt\ce pro sl:"'lvbn nového mostu přes ře'ku sv.
Vavřince Ji Qu~~ku. 'P,~Opolohové vytyčení byly pooži-

ty dvě triangulační sítě v rl1zných výškových úrovních
(6 a 52 m nad hladinou řeky]. Dérka osy byla určena
s relativní chybou 1/1000000 převýšení s přesností 0,6
mm, při délce osy asi 1 km.

528. 489:625.7=30 VÚGTK32687

MEYER, R.
De,r'Ausbau des landwirtschaftlichen Wegenetzes in der
Flurbereinigung-technische Betrachtungen und wirt-
schaftIiche Vberlegungen. (Výstavba sítě venkovských
cest při scelování pozemki'I - te'chnické a ekonomické
problémy.)
Ref. Č. 417 z XII. kongr. FIG, Londýn 1968, 12 S., 7 obr.,
lit. 13

Charakteristika, vlll'stnictví, údržba a rozdělení venkov-
s'kých cest budovaných pro účely mode'rního mechani-
z,o'vaného zemědělství. Požadavky dopravy na tyto cesty.
Techni'cké a ekonomic'ké problémy spoje1né s jejich pro-
jelktováním a stavbou. Tš/Vá

528.46:711.14[485]=20 VÚGTK32715

CARLEGRIM,E.
Appraisal Techniques in Sweden. (T,echmiky ooeňo<v,ání
ve Švédsku.]

Ref. č. 904 z XII. kongr. FW, LOIlldýn 1968, s. 5-11,
4 obr.
Pře'hled někte-rých problémfi vyskytujících se při oceňo-
vání. Postup při oceňování (volba kategorie hodnoty a
oceňovací metody, závislost postupu na formě dat a
systému jejich zpracování.] Koncepce tržní hodnoty. Oce-
ňování p-o'zemkfi. Příklady rfizných modell1 použitých
při oceňování. Tš/V,á

528.46:711,14(73] =20 VÚGTK 32715
BENETT, S. Z.
Appraisal Techniques in the USA. Techniky oce,ňování
v USA.)
Ref. Č. 904 z XII. kongr. FIG, Londýn l!:168, s. 1-4

Základ!ní princ~py a historický výVOjtechniky oceňování
v USA. Oceňování pl1dy. Přehled jednotlivý'ch zpfiso-bí\
oceňová!ní, doložený příklady. TŠ/Vá
528.46.007.2:711.14(430.1] =30 VÚGTK 32669

EFFERN, H.
Der OffentIich bestellte Vermessungsingenieur und die
landIiche Strukturverbesserung. Zeměměřic'ký inženýr
oprávněný k veřej'ným pracem na zlepšení struktury
venkovských obcí.)
Ref. Č. 101 z XII.kongr. FIG, Londýn 1968, s. 7-13.
Počátky zeměměřické služby na území dnešní NSR. Sou-
časný stav zemědělství. Strukturální změny v zeměděl-
ství a venkovských ob'cích. Geometr a jeho úkoly. Opr,áv-
něný zeměměřický Mnženýr a možnosti jeho uplatnění
při reorgamizaci struktury venkovských obcí (scelování
a směna pozem~l1, meliorace.] Sch/Vá

528.489:624.19(493] =40 VÚGTK 32 700
CAMPS, F.
Le nouveau Tunnel sous I'Escaut il Anvers. (Nový tunel
pod Šeldou v Antverpách.]
Ref. Č. 615 z XII. korngr. FIG, Londýln 1968, s. 16-19.
Pop'iszáSlad ,konstruikce t1UonellU.Tunel se sestavuje z dí-
lfi, vyrobených v suchém doku, 'které se dopraví na
trasu a ponoří. Vytyčovací práce se'stávají z tri8lllgulace
a nivelace. Zvláštní poz011nost se věnuje geocteUckék(.'ll-
trole při stavbě kesOlllI1.Používá se velmi přesná pra-
voúhelníková 'Síť nad suchým dokem. Při ponořování se
provádí dvojnásobná kontrola polohy tunelových dílfi.

Ha



Přehled zemijmijl'ické literatury
ro~nfk 23, čfslo 2

528.48.088.3:389.6(437) = 30 VÚGTK32 699
STANĚK, V.
Accuracy Standards in Engineering Construction in
Czechoslovakia (Normy přesnosti stavebních konstrukcí
v Československu.)
Ref. č. 614 z XII.kongr. FIG, Londýn 1968, s. 1-5
V Česk:oslovens'ku je několik předp{sfi a technických
'fiorem, kteTými se, stanoví přesnost pl'ovádění i vyty-
čování staveb. Tabulka tolerancí z ČSN 73 0010 je srov-
návána s obdobnou tabulkou v normě NDR a dále s úda-
ji v ON 73 2480 a ČSN 73 2611. Dále jsou uvedeny vzta-
hy, mezi stavební odchyllkou a střední chybou, uvedené
Stojčevem, Michálčákem a v sověts1kých publikacích a
porovnány se vz'tahem autora, podle Iněhož střeqní chy-
ba má být v mezích 20 až 25% s'tavební odchylky. He

528.482=20 VÚGTK 32 689
LAZZARINI, T.
Geodetics metods 01 'measuring displacements and de-
lormations 01 buildings. (Geodetické metody měření po-
sunfi a deformací ,staveb.)
ReL Č. 611 z XII. kongr. FIG, Londýn 1968, 6 s.
Zvláštnosti měření posunů geodetickými metodami. Přes-
nost geodetických me'tod. Čas vynaložený na měření a
na poče'tné zpracování měřických údajů. TŠ!Vá

528.489:624.19= 30 VÚGTK32 699
KOBLER,R.
Der Schildvortrieb und seine Steuerung. (Ražení štítem
a jeho řízení.)
ReL č. 614, XII. lkongr. FIG, Lo.adýn 1968, s. 6-10, 7 obr.
Popis tUlne,lo,vaGíhoštHu a jeho použití při ražení. Kon-
trola polohy štítu při ražení. Geodetické ui"čení po,lohy
při pei"iodických kontrolách a použití optického řídícího
systému při TaženÍ. Geometrie optického řídícího systé-
mu. He

528.7 FOTOGRAMMETRIE

528.7(410)=20 VÚGTK32695
THOMPSON, E. H.
Some thoughts on the present situation in photogram-
metry.) (Několik poznáme,kk současnému stavu foto-
grammetrie.)
ReL Č. 516 z XXII. kongr. FIG, Londýn 1968. 7 s.
Přehled vývoje fotogrammeti"ické výuky a praxe ve Vel-
ké Británii. Problematika fotogrammetdckých přís,trojů.
Použití fo,togrammetrie k automatic,kému zhotovování
map. Kritic!ké připom~nky k 'otázce fotomap. TŠ!Vá

528.711.1:621.396.969(73) =20 VÚGTK 32 697
CARW, C. di - CRANDALL,C. J.
All-wether map'ping. (Mapování ZlanepřÍ!ZiIlivýchpověti"-
nostních podmínek.)
ReL Č. 519 z XII. kongr. FIG, Londýn 1968, s. 16-20.
Nepříznivé povětrnostní podmínky znemožňují letecké
snímkování. V USA už desí~ky let se zabývají vývojem
radarové metody mapování, kterou se má odstranit ten-
to nepříznivý vliv. Úspěchy získané touto metodou v Pa-
namě a Kolumbii. Některé nedostatky metody. Pokus
O< vyhotovení topogi"afic'ké mápy touto metodou. Radaw-
vým mapováním byly též získány cenné informace' vo-
jensko-geografické a geofyzikální. Tš!Vá

528.45:711.4-168(73) =20 VÚGTK32703
SLAYTON,W. L.
Policies lor urban renewal in the USA. (Obnova měst
v USA.)
Ref. č. 714 z XII. kongr. FIG, Londýn 1968, s; 1-8.
V USA má pojem "obnova měst" vyhraněný obsah. Až
do r. 1969 se ho~ořilo spíše o výstavbě novostaveb než
o obnově. Definice pojmu "obnova měst", Spolupdsobící

podmín1ky,kte'i"é jsou běžné ve všech zemích kromě VSA.
Stručný vývoj a nástin budoucího pTogi"amU na tomto
úSe'ku v USA. Úspěchy dosažené v USA a výčet měst,
v kterých SB s obnovou počítá. Vo

528.716.1.021.6:621.396.969(73) = 82 VÚGTK 17 951
AKOVECKIJ,V. J.
Obzor sostojanija radiolokac:ionnoj aeros'emki zarube-
žom. (Přehled stavu radiolokačního leteckého mapování
za: hranicemi.)
Izv. VUZ. geod. i Aerosofots'emka, s. 112-148, 1 tab.,
lit. 12.
Článek informuje o současném stavu využití radiolokač-
ních zařízení v zahraničí pro vyhotovení map; zejména
pojeunává o využití radiolokačních stalnic v USA při ma-
pování řídce osídlených oblastí v měřítku 1: 250000 a
ozpfisobech radiolokačního zobi"azování ve srovnání
s fotogTammetrií. KI

528.722.6= 30 VÚGTK 11 200
SZANGOLIES,K.
Anwendung VOli Topocart, Orthophot und Orograph ZUl'

Auswertung von LuUbildern in mittleren und kleinen
Ma8staben. (Použití topokartu, oi"tofotu a ortografu k vy-
hodnocování snímků ve středních a malých; měřítcích.)
Vermessungstechnik, 17, 1969, č. 1, 2, s.7-10, 52-55,
7 o\lr., 3 tab., lit. 5.
Obšírný popis jednotlivých přístrojů. Skladba a funkce
kombinací přístrojfi topokartu-orrofotu-ortografu. Přes-
nost vyhodnocení. Spotřeba pracovního času. Hospodár-
nost. vi

528.735.2.063.9= 30 VÚGTK12 896
528.74:625.7
BLASCHKE,W.
Die Anwendung digitaler Geliindemodelle lilr der
Stra8enentwurf. (Použití digiMlních modelfi terénu pro
návrh silnice.)
Verm.-techn.Rdsch, 31, 1969, č. 2, s. 41-45, 4 obr., 1 tab.
Dosavadní způsoby proje'ktování komunikací jsou překo-
nány využitím číselného modelu terénu, dávajícího v 'sa-
mo'činném počítači spolehlivý analytický pouklad, pro-
jekce, vyšetření optimální trasy a detailního vYPl'acová-

, ní pwjektu. Přehled nynějších digitálních metod v růz-
{lých zemích, srovnávací zhod,uocení. Zpfisoby utvoření
číselného modelu z analogového. DigitalizacB vrstevni-
cového obrazu. Výpočetkubatur. Další vyhlídky čísel-
ných modelů v projekční činnosti. Šl

528.716.2.021.6:621.396.969= 30 VÚGTK 32 701
LA ROCHE, U.
Neuentwicklung aul dem Gebiet der Kinotheodolite ZUl'

Flugbahnvermessung. (Rozvoj na úse,ku kinothoodolitů
pro mčení dráhy letu.)
ReL č. 617 z XII. kongr. FIG, Londýn 1968, s. 8-11,
1 obr., 1 tab.
Vý'koonost kinotheodolitfi, které byly vyvinuty v souvis-
lo-sti s raketami V2, v poslední době velmi stoupá. Po-
užívá se kombinací přístrojfi, pfivodně určených len pro
fotografování, s televizí, přístroji používajícími Infračer-

_ vAné světlo a la'sery. Jako typický př~klad nového pří-
sti"oje vyn~kaJící výkonnosti je popsán Contraves K 400.

He

528.735.2=20 VÚGTK 32 695
JAKSIC, Z.
Analytical photogrammetric concepts in surveying and
mapping. (Analytick,á fotogrammetrle v: geodézii a kar-
tografii.) ,

Ref. č. 516 z XII. kongr. FIG, Londýn 1968, 4 s., 3 obr.
Pravděpodobný vývoj a další mo~nost použití této me-
tody. Nejdfiležitější problémy,které je třeba řešit: zpl1-
Sob dlgrtallz'ovánl údajfi, matematická formulace pl'oblé-
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mu (údaju], zpracování údajti. Zpusob a možnosti začle-
nění metody analytické fotogrammetrie do nově vyvinu-
tého účastnického systému, ,kde se vytvoří nové vztahy
mezi použivateH a !J'Očítacím strojem-středisky. vI

528.735.2.063.9(410] = 20 VÚGTK 32 697
SMITH, A. D. N.-MILES, M. J.
Computational problems in analytical photogrammetry.
r Používání počítače v analytické fotogrammetrii.]
ReL č. 519 z XII. 'kongr. FlG, Londýn 1968, s. 10-15,
lit. 9. ! i I :

Analytic'ká metoda řešení aerotriangula'ce, vyvinutá
v geodeti'ckém úřadě "Survey ProducUon Centre"
v Anglii. Používá se komparátor fy Hi/ger-Watís a na-
měřené výsledky se zpracovávají digitálním pučítačem
ICT "Pegasus". Efektivnost blokového vyrovnání aero-
triangulace. vI

528.74.719=30 VÚGTK 32 698
SPENNEMANN, R.
Verschiedene Anwendungen der terrestrischen Photo-
grammetrie lm Hauwesen. (Ruzné poožltí pozemní foto-
grammetrie ve stavebnIctví.)
ReL Č. 11 z XII. kongr. FIG, Londýn 1968, s. 1-4, 7 obr.
Referát ukazuje dtiležitost fotogrammetrie v oblasti
architektury a stavebnictví. Obsahuje zkušenosti ze spo-
lup'ráce při obnově památek s uká'zkaml prací při obn1o-
vě chrámu Matky Boží ve Wormsu, sv. Bonifá'ce ve
Wiesbadenu, dómu .;, Xanten aj. He

528.9 KARTOGRAFIE

528.914:551.4=82 VÚGTK 10 530
BAŠENINA, N. V.-ZARUCKAJA, I. P.
Principy generalizacii geomorfologičeskich kart krup-
nych i srednich masštabov. (Principy generaHzace geo-
morfologických map velkých a středních měřítek.)
Vest. mosk. Univ., ser. Geogr., 1969, č. 2, s. 18-24, 2 tab.
Údržba geomorfologlckých map v poslední do:Jě se změ-
nila v dusledku toho, že: 1. V ruz'llých zemích se na-
hromadU materiál pro studium reliéfu. 2. V geomorfo-
logickém mapo,vání se zav,ádí mOrfostrukturní analýza.
3. Prohl{)ubení kOlhplexní studle typu sklonů, sklonových
procesu a usazenin. 4. Geomorfologické charakter'lstiky
jsou doplněné kvalitativními údaji. Cho

528.93(084.3-12] (43] (091] = 30 VÚGTK 6 266
KRAUS, G.
150 Jahre Preussbche MesstischbliUer. (150 let prus-
kých vyměřovacích listU.]
Z. Ver.-Wes. 94, 1969, Č. 4, s. 125-135, 2 obr., 5 příl.,
lit. 10.

Organizace pruského zemského mapování. Pruské p01y-
edricklé zobraz,ení. Metoda měřickélho stolu. Topografic-
ké stolní mapování po roce 1800. Trigonometrické práce
a jej'ich význam pro vyměřovací Hsty pořízené na pod-
kladě stol. metody. Zobrazení terénu v těchto vyměř'o-
vacích listech. Vyměřova'cí listy a mapa generál. štábu.
Metody rozmnožování vyměř ovacích listu. Pruské vymě-
řovací listy v péči Zemských zeměměřických úřadů.

Sch/Vá

528.936:528.421 VÚGTK 33 064
REAMBULACE
Reambul~ce polohopisu map velkých měřítek.
Prahl8, CUGK 1969. 11 s.
Rozsah platJn'Oisti. Pojem, předmět, rozsah a techniC-ký
projekt reambulace. Pod,klady a pomlicky. Místní řešetní.
Obnova a doplnění dosavadních pevných bodť\ po'loho-
vého bodového pole. Zaměř'Ovánízměn a dokončení pol-
ních prací. Zobrazovací a výpočetní práce'. Vyhotovení pí-

semných operátů a sumarizačních výkazu. Dokončení
zobrazovacích a výpočetních prací a prací v písemných
opel1atech. Převz;etí poocí 18 r,eprodukce reaml>ulova-
ných map. Ustanovení o činnosti. SchNá

528.9:338.23.(10] =20 VÚGTK32 770
BICKMORE, D. T.
Cartographic Data Hanks. (Kartografické banky infor-
macL]
ReL Č. 509 z XII.kongr. FW, Londýn 1968, s. 1-5, lit. 4.
Popsány výzkumné práce prováděné v Anglii. Jde o sy-
stematické uchování velkých možností informací v tzv.
bance ilnformací. Je řešen problém vstupu, tj. přenosu
grafických informa'Cf do počítače ve vhodném tvaru.
S tím je spojena oMzka klasIn:kace a kódování 'informa-
cí. Je popsáno zpracování informací a jejich uložení
v paměti. Výstup tvoří magnetická páska. Si

528.9:338.23(73J = 20 VÚGTK 32 770
RENTMEESTER, 1. F.-GOLD, W. F.
Autormated Cartography. (Automatizovaná kartografie.)
ReL Č. 509 z XII. kongr. FW, Londýn 1968, s. 6-12,
5 tab., lit. 6.
Je pbp'sána standardizace při klasifikaci, kódování a
ukládání !kartografic'kých Informací v bance rnformací
li ame'rického ministerstva obrany. Jedná se o program
automatizovaného zpracování zdroj u informací, jako jsou
ruzné druhy map, foto'gram, údaje o geodetických, geo-
graflclkých, hydrogra.fických aJ jiných bodech. Ši

528.9:621.396.96=20 VÚGTK 32 723
NYSTEDT, L.
Automatic drawing of lattice charts. (Automatizace
kreslení map s hyperrbollckými sHěmL)
Ref. č.. 1014 z XII. kongr. FW, Londýn 1968, s. 6-10,
2 obr.
Popis metody zhotovování map s hyperbolickými sítěmi,
tzv. Decca-map. Metoda je založena na použití přesného
automatického koordinátografu, který umožňuje automa-
tický zákres hyperbollc'kých sítí.' Sch/Vá

528.9:338.23= 30
CHRIST, F.
Un'tersuchung zur AutomatioD der kartographischen
Bearbeitung von Landkarten. (Setření provedená k auto-
matizaci loortografického zpracování map.)
Nachr. Karten u. Vermes., řada I, 1969, č. 41, s. 7-114,
31 obr., 2 pří!., lit. 267.
Ve zprávě se zkoumá racionalizace postupu, aktuaU-
zace obsahu, rozšíření projektli a generalizace, částeč-
ná automatizace !Ill8.nuálních prací, projektli a genera-
lizace obsahu III její vliv na kUč značek, zobrazovací
metody, rozvoj v ukládání kartografických informaci,
výcvik a sociologické p,odmínky. Digitalizace map a
jejich projektu, banloo dat, automatické kreslení, rytí,
snímky orlglnáll1, zavedení zařízení pro elektronické
zpracování, moderní zpracování názvosloví, Illutomatic-
ky řízená fotosazba a automatické umísťování písma.

Cí

VÚGTK 14 380528.9:338.23=20
SCHMIDT, W. E.

The automap system. (Systém automatické výroby map.)
Surv. and Mapp., 29, 1969, č. 1, s. 101-106, Ut. 8.
Automatický kartografický postup používá k autolllti-
tickému zobrazení části zemského povrclhu projekce
a měřítka jen v určitých mezích. Za použití analogo-
číslicového převodníku, počítače a automatického vy-
bodnocovače, mliže tento systém vyhotovit novou po-
lohopisnou mapu (bez značek III popisu) v několika
hodinách. PoněVJBdž někdy ekonomika počítá celkové
náklady podle položek, je hlavní výhodou automatické
výroby map její rychlost a rozsáhlá řada map, které
muže vyhotovovat. CI
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528
POLAK, B.

Geodézie pro stavební techniky.
Praha, SNIL, 1969. 315 s.
Publikace je učebnicí pro stavební techniky. Teoretické
a praktické vytyčování a označování základních prvkfi
.- bodfi, směrfi, délek, úhlů, popis nejdfiležitějších po-
mficek a přístrojů ,a správné zacházení s nimi. Poloho-
pisné a výškové měření a vytyčování, základy tachy-
metrie. fotogrammetrie a techniky rozmnožování plánů.

Sch/Chv

528:06(047]
SILAR, F. a kol.

VÚGTK 33280
STUD-2-14

Rozborová studie měřické, reprodukční a organizační
techniky stl'lIdisek gllodézie.
Praha, VÚGTK 1968. 102 s., 15 tab., 5 při!., lit. 14.
Studie vycházi z rozboru současného stavu reprodukčni,
lněi'ické, konstrukčni, výpočetni, kresličské a organizač-
ni techniky na střediscích geodézie a vymezuje její ne-
dostatky a potřeby. Jsou uvedeny přehledy přístrojfi, po-
mficek a materiálfi, používaných v zahraničí a v tuzem-
sku, hodnoceny jejich přednosti la nedostatky a je' navr-
žena koncepce účelného vybavení sti'edisek geodéZie
touto technikou. vI

528:06(436) (079.3)
347.235.11:338.23
VÁLKA,O. - CERMAK, I.

VÚGTK 33259
Rakousko

CEST-Z-17.3.
20. 3. 1969

Zpráva ze studijní cesty do Rakouska ve dnech 17.3. až
20. 3. 1969 k Bundesamt liir Eich- und Vermessungswe-
sen ve Vídni.
Praha, VÚGTK1969. 14 s., 69 pří!.
Získání informací o organizaci, průběhu, Výsledcích a
zkušenostech Spolkového úřadu o racionalizací doku-
mentace operáti'! měřických úřadů mikro.filmováním 'a
dále získání informací o současném stavu řešení problé-
mů, které nás zajímají, tj. problémli bodového pole, čí-
selného plánu, automatizace zobrazování, a výpočtu
ploch a automatizace zpracování písemných' operátů po-,
zemkového katastru. (Materiály uložené v knihovně
VÚGTKpod č. 33259.) vI

528:338.22/.2~ VÚGTK 31 519
KOUTNÝ,Z.
Mechanizace a autom!ltiz8cc geodetických prací.
lG Zpravodaj (Brno), 1969, Č. 3, s. 29-33, 7 obr. 1 pokr,ač.
l'orovnání současného a automatického pracovního pro-
cesu. Zaměřování bodi'! polární metodou, prováděnou
v současné době. Popis ~6doVého theodolitu, převodniku,
samoČinp.ého počít~če a automatického kootdinátografu.

Sch/Chv

VÚGTK 33307
PROGR

528.063.9:681.3.06
CHARAMZA,F.
Podprogram SEZNAM-3 (ODRA-1003].
Praha, VOGTK 1969. 6 s., 2 pří!., lit. 1
Stručná charakteristika podprogramu SEZNAM-3, který
vznikl úpravou podprOgramu SEZNA.M-1.Uložení sezna-
mu paměti. Užití podprogramu. (Parametry seznamu. Za-
členění podprogramu. Funkce podprogramu. Plaměťové
nároky. Obsluha.) Sch/Chv

528.087.4=30 VÚGTK12896
WALTHER, G.
Elektrostatische Schreiber STATOS der firma VARIAN,
Schweiz. (Elektrostatické zapisovací přístroje švýoarské
firmy VARIAN.)
Verm.-techn. Rdsch., 31, 1969, Č. 7, s. 274-276. 2 obr.
Od dosavadních přístroji'!, registrujících měřické údaje
pi'es otočné cívkové nebo kotevní zařízení anebo analo-
gové číslicové měniče, liší se' nový přístroj STATOS tím,
že zaznamenává analogové hodnoty elektrostatickým re-
gistračním postupem v nejmenších číslicových jednot-
kách. Obr'az je nejdříve neviditelný, vyvolává se zvlášt-
ním tónovačem a ustálí teplem. Za vteřinu může přístroj
registrovat 1500 nebo 3000 číslicových nebo dvojkových
signáli'!. K výkladu je připojen obraz registrační pásky
a fotografie přístroje. Cí

528.1/.5 GEODtzlE

528.14:681.3~Oe VÚGTK 33277

CHARAMZA,F. PROGR
Programy MNC-ODRA, MNC.ODRA-VM a MNC-ODRA-ZP
pro řešení úloh vyrovnávacího počtu na samočinném po-
čítači ODRA 1003.·
Praha, VÚGTK1969. 93 s., lit. 7.
Základní vlastnosti programu MNe-ODRA. Přehled vzor-
cit Užití programu MNC-ODRA.Příklady. Program MNC-
ODRA-VM. Program MNC-ODRA-ZP. Přiloženy Výsledky
řešení příkladů na počítači. Sch/Vá

528.225:629.195=20 VÚGTK 33213
KAULA,W. M.
Theory 01 satelIite geodesy. Applications 01 satellites to
geodesy. (Teorie družicové geodezie. Použití umělých
družic v gendezii.)
Waltham, Blaisdell 1966. 124 s., 17 obr., 3 tab.; lit. 60.
Základy dynamické družicové geodezie. Zemské gravitlač-
ní pole. Teorie matic a geometrie drah. Dynamika drah
družic. Geometrie družicových porovnání. Použití sta tis-
Hckých metod. Rozbor výsledkfi. Tš/Vá

528.241:528.21 VÚGTK 33 279
BURŠA, M. -- KANDA,L,- MAŘANOvA, R.
Tížnicové odchylky ft výšky kvazigeoidu na území CSSR
a teorie jejich určování. Teoreticklí část.
Praha, VÚGTK1968. 129 s., 12 obr., lit. 35.
Definice souřadnicových soustav. Skutečný a normální
Uhový potenciál Země. Tvar normálního sféroidu. Tíhové
zrychlení na ploše normálního sféroidu. Poruchový po-
tenciál a jeho derivace ve směru normální silokřivky.
Okrajová podmínka Moloděnského. Vlastnosti poruchové-
ho potenciálu. Okrajová úloha Moloděnského a některé
cesty jejího řešení. Řešení základní integrální rovnice
rozkladem podle vzrilstajících mocnin malého parametru
O;:;k;:;l. Určení výšky kvazigeoidu a složek gravimetric-
kých tížnicových odchylek na zemském povrchu. Uvážení
vlivu topografických hmot při výpočtu tížnicových od-
chylek. Určení převýšení kvazigeoidu s využitím sstrono-
micko-geodetických tížnicových odchylek. Sch/vá
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528.48 VÚGTK33387

NOVOSAD, Z.
Projekt, výstavba, geodetické náležitosti a koordinace
souborů investic.
Ve: Odpovědný geodet v investiční výstavbě. Praha,
ČSVTS 1968, s. 37-57, čet. lit.
Přípravná a projektová dolmm.entace souborů investic a
její geodetické náležitosti. Obvyldý postup výstavby sou-
borů investic a úloha geodeta při výstavbě. Elementární
technické a funkční charakteristiky nejběžnějších inže-
nýrských a jiných staveb ,a geodetické náležitosti pro
jejich navrhování, výstavbu a archivaci. Tš/Chv

528.48:621.375.826= 82 VÚGTK 15937

DEMENT'JEV, V. JE.
Primenenije lazera v inženernoj geodezii. [Použití lazeru
v inženýrské geodézii. J
Geod. i Kartogr. [MoskvaJ, 14, 1969, č. 1, s. 28-32, 3 obr.,
lit. 1.
Autor uvádí zkušenosti z používání lase'rů pro měření
jeřábových drah v tepelných elektrárnách \a seřizování
pásových transportérů. Popisuje dosavadní potíže při
klasickém proměřování jeřábových drah a malou dosa-
hovou vzdálenost přístrojů, připomíná vysokou 'přesnost,
která se stále více požaduje a uvádí výhody laserových
přístrojů, zejména velikou dosahovou vzdálenost při za-
chování vysoké přesnosti. Podobně udává požadovanou
přesnost vytyčovlíní směru u transportérů a popisuje
podrobně práci s laserovými vytyčovacími přístrOji. Cí

528.481.021.6:622.1[437J[047.3J VÚGTK 33317/1

DELONG,B. VÝZK-Z-326
Možnosti využití rádiových' dálkoměrů pro měřické práce
v SHR Most.
Praha, VÚGTK 1969. 19 s., 2 obr .. 4 tab.
Měření kontrolních délek. Měření pomocných bodů. Mě-
ření vlícovacích bodů. Technickoekonomické zhodnocení
výsledků. Popis a hodnocení výsledku ověřovací zkoušky
použití rádiového dálkoměru pro měřické práce v SHR
Most. Sch!Chv

ZEMAN, J.
Měření posunů a deformací.
Ve: Odpovědný geodet ir investiční výstavbě. Praha,
CSVTS 1968, s. 104-130, 18 obr., čet. lit.
Vymezení tématu. Měření posunů a deformací v rámci
povinnosti odpovědného geodet3.. Vznij{ prostorových po-
sunů a deformací. Význam měření prostorových posunů
a deformací. Normy a směrnice. Požadovaná přesnost
výsledků měření posunů. -Metody měření svislých posunů.
Nivelace - projekt měření. Výškavé body. Tš/Chv

VÚGTK 33275
VÝZK-Z-320

hodnot pro rektifi-

528.489:621.873[047.3J

HERDA, M.
Výzkum využití geodeticky určených
kaci jeřábových drah.
Praha, VTJGTK1969. 26 s., 1 obr., 3 pří!., lit. 36.
Rešení rektifiksce jeřábové dráhy poUžitím geodeticky
měřených hodnot pomQcí metody nejmenších čtvercůla
výpočtu na počítači. Při výpočtu ::;e.přihlíží k omezujícím
podmínkám možnosti posunu kolejnic z hlediska mecha-
nického, statického i vzhledem k průjezdnímu profilUJ

vI

528.489:624.19=82 VÚGTK15937
ČEREMISIN,M. S.
.Proizvodstvo geodezičellkich rabot pri· krupnom podzem-
nom stroitelstve. [Provádění geodetických p~ací při v8'1-
ké podzemní. výstavbě.)
Oeod, i Kartogr. [MQSkVa), :1.4, 1.969,Č, 1.,~. 27-'-32, 3 té\b.

Článek se týká rozsáhlé podzemní výstavby podzemnícb
drah, automobilových a železničních tunelů, hydroener-
getických děl i tunelů pod vodou. Autor rozděluj-e inže-
nýrskogeodetické práce při tom potřebné do 3 skupin:
základní podzemní ,a povrchové práce, vytyčovací práce
během stavby a z'aměření díla po stavbě. V dalším po-
pisuje zpiisoby prací triaI1gulačních, polygonizačních,
zvláštnosti při měření -délek a úhlů, určuje střední chy-
by přesnosti pro riizné práce a popisuje vyhotovení plá-
nů' v různých měřítkách. Cí

528.489:625.1=84 VÚGTK 8055
PACHUTA,S.
Automatyzacja niwelacji przy maszynowym podbijaniu
torow kolejowych. [Automatizace nivelace při strojním
podbíjení železničních kolejí. J
Przegl. geodez., 41, 1969, Č. 7, s. 279--284, 14 obr., lit. 7.
Nivelaée železničních kolejí je důležitá pro udržování
jednotných spádů, nejvhodnějších z hlediska bezpečnosti
a plynulosti jízdy. Popis tří novodobých podbíječek praž-
ců zabezpečujících kromě vlastního podbíjení kolejí též
automatickou nivelaci železniční trasy. Popis rakouského,
švýcarského a kanadského zařízení. vI

VÚGTK 33285
PROGR 03-A-8.01

528.483:625.7:681.3.06

VOBORNÍKOVÁ
Směrově řešení trasy.
Praha, Kart. a geod. fond. 1967. 11 s.
Program je sestaven pro výpočet směrového řešení trasy
[silnice, vod. toku apod.J. Úkolem úlohy je provést výpo-
(;et soui'adnic hlavních a podrobných bodů, je-li zadán
tečnový polygon trasy a konstrukční prvky jednotl'ivých
oblouků. Možno jím řešit všechny typy' oblouků, pře-
chodnice - kruh [j'ako přechodnice je použit,a klotoi-
dal, čisté kruhové oblouky, čisté přechodnicové oblouky,
symetrické i nesymetrické oblouky s přechodnicí různé
délky, čtyři typy toček i lomové body trasy. Kromě toho
jsou zárovl.ló počítány i vytyčovací prvky od tečny pro
osu trasy. Podrobný popis způsobu zadání jednotlivých
prvků nutných pro řešení úlohy. Program je sestaven
pro samoč. poč. ODRA 1003. SchNá

528.489:69(047] VÚGTK33290
HERDA, M. STUD-Z-2~
Komplexní rozbor, výklad a vymezení pojmů "hlavní sta-
vební čára, hlavní osa, hlavní trasa a hlavni výškový
bod".
Praha, VÚGTK1969. 10 s.
výVOj pojmu "stavební čára" a "hlavní trasa". Vymezení
a zhodnocení pojmů "hlavní stavební čára, hI.avní trasa
a hlavní výškový bod" z hlediska vytyčení polohy sta-
vebních objektů. Způsoby zhmotnění. Sch/Vá

HERDA, M.
Kritéria přesnosti vytyčování a kontrolních měření ve
stavebnictví.
Ve: Odpovědný geodet v investiční výstavbě. Praha,
ČSVTS 1968,. s. 156-168, čet. lit.
Definice a vymezení úkonu vytyčení. Kritéria přesnosti
vytyčování. Vytyčovaní polohy. Podrobné vytyč().vání.
Kontroly. Příprava nových technických norem a předI1i-
sů pro vytyčování stavebních objektů. Tš/Chv

528.489:71L4=82 VÚGTK15937

SERGEJEV, A. S.
K voprosu projektirovanija vertikal'noj planirovki anali-
tičeskim metodom. [Otázka projektování výškové úpravy
terénu analytickou metodou.)
Geod. i Kartogr. [Moskva), 14, 1969, č: 4, s. 38-43,
2 obr., 1 tab., lit. 3.
Při projektech velkých průmyslových a občanských sta-
veb je čas-to třeba spolehlivě určit bilanci zemní hmoty
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pro násypy 'a výkopy. Autor popisuje analytický způsob
takové bilance na zanivelované čtvercové síti o stranách
čtverců 20 m a zobrazené v měřítku 1:500. Úlohu řeší
v prostorovS'ch souřadnicích pro vodorQlVnou i skloně-
nou rovinu, odvozuje nutné rovnice pro řešení i pro vý-
počet střední chyby v určení polohy těžiště. Cí

VÚGTK 33267
STUD-2-12

dokumentace podzemních

528.489:711.8(047]

HERDA, M.
Návrh organizace geodetickp.
vlldení,
Praha, VÚGTK 1967. 41 s., 7 pří!., lit. 5.
Komplexní zhodnocení současného stavu dokumentace
podzemních vedení v ČSSR a částečně i v zahraničí ia
zpracování návrhu na organizaci jednotné geodetické
evidence a to odděleně jednak pro dálková vedení !a
jedpak pro vedení v městech a obcích s větším počtem
obyvatel přes 5000. Pro obě části evidence je navrženo
řešení všech základních otázek organizačních, technic-
kých a právních spolu s odhadem nákladu na sestavení
evidence dosavadních vedení a na údržbu. vi

528.489:725:4 VÚGTK 33 387
STANĚK,y.
Odpovědný geodet v průmyslnvé investiění výstavbě.
Ve: Odpovědný geodet v investiční výstavbě. Praha,
CSVTS 1968, s. 87-103, čet. lit.
Účast odpovědného geodeta v investiční výstavbě. Reali-
zace stavby. Dokončení stavby a uvádění do provozu -
předávání zákresu skutečného stavu hotových objektů.

, Tš/Chv

528.489:728 VÚGTK 33387

DOKOUPIL,M. - ŠIMEK, J.
Vytyčování a dokumentační !lráce v investiční bytové
výstavbě - práce stavebně vytyčovací.
Ve: Odpověclný geodet v investiční výstavbě. Praha,
ČSVTS 1968, s. 58-73, čet. lit.
Rozdělení staveb podle konstrukce. Vytyčování staveb a
objektfl. Vytyčovací práce při předávání staveniště. Pra-
covní pllm vyt~čovacích prací. Metody vytyčování. Vyty-
čování objektů. Stabilizoce bodů vytyčených objektů.
Předání a převzetí vytyčovacích hodnot. Tš/Chv

528.489:728 VÚGTK'33 387
SCHÁŇKA, J.
Kontrolní činnost odpovědného geodeta v bytové inves-
tiční výstavbě.

Ve: Odpovědný geodet v investiční výst1avbě. Praha,
CSVTS 1968, s. 131-156, čet. lit.
Hlavní úkoly tnvestorských útvarů. Hlavní úkoly geode-
tické složky u investora. Odpovědný geodet investora.
Podklady pro majetkoprávní řízení. Plnění úko1l1 geodetů
investora v investiční výstavbě. Návrh náplně hospodář-
ské smlouvy na výkon funkce odpovědného geodetain-
vestora. Tš/Chv

io-
528.516/.517.061:518.2 VúGTK 33278
DELONG, B.
Tabulky pro redukci délek měřených světelnými a rádio-
vými dálkomllry.
Praha, VÚGTK 1969. 54 s.
Tabulky }H'ovýpočet indexu lomu vzduchu a světelných
vln. Tahulky fyzikální a matematické redukce u telluro-
metru. Redukční tabulky pro měření vlícov,acích bodil.
tellurometrem. Sch/Vá

VÚGTK 3340B

Švýcarsko
CEST-Z-8.9.
11. 9. '1969

Zpráva ze služební cesty do Svýcarska k firmě
CONTRAVESA. G.
Praha, CÚGK 1969. 3 s.
Přezkoušení programově řízeného kreslícího koordiná-
tografu CORAGRAPH, který bude dodán Geodetickému
ústavu. Přezkoušení funkcí samočinného počítače CORA,
perlferníchiednotek, tj. elektrického psacího stroje IBM,
snímače děrné pásky ELLIOT a děrovače děrné pásky
Tally. (Materiály obsahující výsledky některých zkoušek
jsou uloženy ve výpočetním středisku GÚ, Praha, Arbe-
sovo nám. 4.) Sch/Vá

528.59-523.8( 494] (079.3]
SAG.I\,V. - HOUDA, V. - BUBÁK,R.

528.59-523.8( 494] (079.3]
VÁLKA,O.. - KURZ, A. - ŠPILLER, K.

VÚGTK 32887
švýcarSkO
CEST-Z-6.I.
11. 1. 1969

Zpráva ze studijní cesty do Ziirichu.
Praha, VÚGTK, 1969. 9 s.
Možnosti použití automatického koordinátografu fy Con-
tr'aves. Přehled o postupu práce s některými zobrazova-
cími programy z knihovny fy Contraves. Kresba mapy
pomocí k'a'tastrálního programu. Námět na korekci kon-
cepce komplexní mechanizace na základě získaných po-
znatkú. tDovezené materiály uloženy v knihovně VÚGTK
pod č. 32662-32665. J Sch/Chv

528.711.11+528.722=20 VÚGTK 32956
r,(:)SCHER,W.
Development trends of photogrammetric in.truments.
(vývojové tendence v oblasti fotogrammetrických pří-
stroji\. J
Ve: Third South African Nat. Surv. Konference, Johan-
nesburg, Jan, 16-24, 1967. Johannesburg, Ince 1968.
ReL 6/40, s. 36-56, 9 obr., lit. 12.
Přehled posledního vývoje konstrukcí fotogrammetric-
kých přístrojů, vyvolaný rozvojem fotogr,ammetrických
metod a stále většími požadavky praxe, a to z hlediska
vojenské a civilní fotogrammetrie. Tš/Sk

528.722.31.067.4=20 VÚGTK 32956
/BRUCKLACHER,W. A.
Automation in man production by orthophoto. (Automa-
tizace tvorby map pomocí ortofotoskopie.]
Ve: Third South Afric\an Nat. Surv: Conference, Johan-
nesburg, Jan. 16-24, 1967. johannesburg, Jnce 1968. Ref.
6/5, s. 1--9, 2 tab., lit. 4.
Problém ln.asové produkce map a možnosti jeho řešení.
Zhotovování fotomap. Měřítkoc ortofOl1:omosaiky. Foto-
grammetrický let. Technika ortofotoprojekce. Revize
map. Pracovní čas. Reprodukce. Personální otázky.

Tš/Sk

528.722.31.067.4= 20 VÚGTK 33103

VISSER, J. -- ZUYLEN, L. VAN
Orthophotos at ITe. (Ortofotografické snímky v IrC.]
Delft, ITC 1968. 51. s., čet. obr. a tab., 4 příl., lit. 13.
Mezinárodní fotogrammetrické výcvikové středisko v Delf-
tu zakoupiloZeissův ortofotoprojektor, který v kombi-
naci se stereoplanigrafem ITC C 8 má sloužit speciálním
účelil.m, zejména k rychlému a ekonomickému mapování
v . rozvojových zemích. Typickým příkladem je letecké
snímkování v Jižíní Koreji s použitím ortofO'toprojektoru
GZ-I při mapování 30 000km2 osídleného I1zeml v mě-
i'ttku.l:25000. Popis ověřovacích zkoušekortofO'1:oprojek-
toru a rozbor dosažených výsledkU. Tš/Sk
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528.722.81.087.4-523.8=20 VŮGTK9988
BERTRAM,S.
The UNAMACEaDd the automatic phDtOmap per. (Univer-
slUní automatické vybavení pro sestavení map UNAMACE
a automatické fotomapovací zařízení.)
Photogram. Engng, 35, 19fJ9, Č. 6, s. 569-576, 9 obr.,
lit. 4.
U americké vojenské mapovací služby se používá vyba-
vení UNAMACE pro výtažky údajů zé základních map.
Přístroj měří výšky, vyhotovuje z nich mapu výškových
bodů, mezi nimiž se interpolují a kreslí vrstevnice 1éI,vý-
sledky se ukládají digitálně na magnetické pásce. Polo-
hopisné podrobnosti se objeví na orto'fotografiích, při-
pravených zárověň os výškovým měřením. Automatické
fotomapovací zařízení je zhuštěná verse UNAMACE.Prá-
ce s ním je omezena na fotografie o rozměrech 9X9
stop nebo menší. Cí

VŮGTK 33229
Švědskp-Finsko

CEST-Z-9. 6.
20. 6. 1969

Zpráva o cestě pracovníka VÚGTK J. Símy CSc., do Svéd-
ská a Finska.
Praha, VŮGTK1969, 8 s., 5 přU.
Cílem praceJvní cesty bylo podrobné seznámení s vývo-
jem a perspektivami využití digitálního modelu terénu
(DTM) při projektování dopravních, pozemních a inže-
Ilýrských staveb ve Švédsku a Finsku, navázání konkrét-
ní spolupráce v rámci činnosti Mezinárodní fotogram-'
metrické společnosti (ISP) v oblasti využití fotogram-
metrie při projektování dálnic, ve Finsku navíc získání
informací o fotogrammetrickém mapování v měř. 1:500.
Návrhy na opatření a využití výsledkii zahr. prac. cesty.
(Dovezené materiály jsou uloženy v knihovně VOGTK,
pod č. 33392.,--33397.) Sch!Chv

528.735.2.063.9(485) (480) (079.3)
528.74:625.7

ŠIMA, J.

528.74:339.5=40 VOGTK 33106.

BATISSE, M.
F:tudes intégrées du milieu naturel. (Integrované studie
přírodního prOS'tředí.)
Delft, ITe 1966. 32 s., lit. 8.
PrOzkum přírodních zdrojO v rámci integrovaného ma-
pování, tj. v pracovních týmech, složených z fotogr,am-
metrO, ekologii, geomorfologO, pedologii a dalších spe-
cialistO. Základní koncepce přírodních zdrojů a jejich
prt1zkum na podkladě integrovaného mapování přírodnl-
. ho prostředí. Problém výcviku týmťi specialistů a jejich
vedoucích. Tš!Sk

528.74:625(047J VŮGTK 33266
ŠIMA, J. STUD-Z-7
PODlitl letecktch snímkd, jednoduchých pomiicek a fo-
togrammetrickfch přístrojd III. řádu v dopravním pro-
jektování.
Priaha, VŮGTK 1967. 33 s., 8 ohr., 2 tab., lit. 12.
I,etecké snímky' pro interpretaci a měřické účely. Popis
pomilcek fotogrammetrických přístroji'! III. Jřádu,. jejich
použití v rťiznýchetapách projektu. Organizace letecké-
no snímkování v ČSSR a v zahraničí. Dislokace pomůcek
a fotogrammetrických přístrojů III. řádu v ČSSR. vI

528.77:5213.932=20 VŮGTK9988

RIB, H. T. - MILES, R. D.
Automatic interpretation of terrais features. (Automa-
tická interpretace terénních tvaril.)
Photogram. Engng, 35, 1969, Č. 2, s. 153-164, 7 obr.,
lit. 6.
Identifikace terénních tvari'! spočívá na interpret,aci tva-
rových prvki'! a prvki'! odstínťi a struktury. Autor popisu-
je měření. prvkO a struktury a jejich přetváření uprave-
ným densitometrem. Byla vyvinuta metoda pro úpravu
stejnobarevných lllIéIpdensimetrickým. rozkladem na ba-
revn9ch snímcích, která tvoří metodU. pro automatickY
se zobraZUjíCí různé tónové vzory, vyskytUjící se ma ba-

revných snímcích. Toho lze přím;> použít pro identifikaci
těchto terénních tvaru, které jsou v přímém vztahu s ba-
revnými tónov9mi vzory. Cf

VŮGTK 33260
NSR

CEST-Z-13. 4.-
26. 4. 1969

Zpráva ze služební studijní cesty do Německé spolkové
republiky, ve dnech 13. až 26. 4. 1969.
Praha, Kartografie 1969, 26 s.
Informační cesta po kartografických závodech v NSR.
Stručný popis jednotlivých kartografických a polygrafic-
kých pracovišť, přehled používaných materiálii a tech-
nologie výroby. Zkušenosti, získané při této cestě, budou
použity při projektu modernizace výrobního objektu a
používaných technik a technologií v n. p. Kartografie
l:'raha. (Dovezené materiály uloženy v knihovně VŮGTK
pod Č. 33260.) Sch!Vá

528.9(430.1) (079.3)
KiUKLANOV A, B.

528.9.063.9=945.11 VOGTK9133
Mf:L YKOTI, M.
A gépi lyukkártyás adatfeldolgozás alkalmazása karto-
gráflai r:élekora. (Zpracování údajů na děrnoštítkových
strojích v kartografit.)
Oeod. és Kartogr., 21, 1969, Č. 3, s. 177-187, 1 obr., 14
tab., lit. 7.
Manuální práce ještě dnes přovažují v procesu zhotovo-
vání map (od redakce až po vyd§.ní mapy), čímž se ,ten-
to proces prodražuje. Snižování pracovního oasu a vlast-
ních nákladů v dOsledku kresby na astI'alonové fólie a
rytí do vrstvy. Význam strojového zpracování údajťi pro
popis map rťizných měřítek, kde se následkem generali-
zace četné prvky opakují. Zp~acování se provádí ve
dvou etapách. Nejdříve SI!, sestaví katalog pro údržbu
map pomocí děrných šUtki'1 s 80 kolonami. Po vyhotove-
ní katalogu se děrné štítky doplní dalšími kartografický-
JTIiinformacemi. Organizace práce při zkušebním zpra-
cování údajii pomocí děrných štítkťi. Porovnání vynalo-
zeného času na manuálnr- a :otrojové redakční práce
u katalogu se 700 údaji. Důležité je, že není třeba pro-
vád ět opakované kontroly, poněvadž děrné štítky obsa-
hují již kontrolované informace. vI

528.9:912.43:551.4=20 VOGTK 10439
TRICART, J.
Cartographic aspects of geomorphological surveys in re-
lation to development programmes. !Kartografické aspek-
ty geomorfolOgického mapování se zřetelem na progm-
my rozvoje. i
World Cartography, 1969, Č. !:l, s. 75-83, 3 obr.
Geomorfologické mapování a je'ho problémy. Praktické
využití geomorfologických map v pedologii, tJydromor-
fologii, agronomii, inženýrském stavitelství a městském
plánování. Zdokonalení procesu geomorfologického ma-
pování použitím leteckých snímků. Tš!Chv

528.91;007=945.11 VŮGTK 9133
BARDÚCZ,L.
A Iyukkártyás adatnyilvántartás felhaunálása a térképi
informáci6 kiszámftásában - (Použití dat na děrných
štítcích při početní& zpracování mapových informací.)
Geod.és Kartogr., 21, 1969, Č. 4, s. 276-278, lit. 3.
Autom::ltizace tvorby map vyžaduje digitalizaci prvkii
mapového obsahu. Metoda digitalizace je použití teorie
informací v kartografU. Entropie systému značek sídlišť
na některých maďarských mapách se určuje metodou
Suchova. Této metody lze také pou:!ít při kvantitativním
hodnocení map. Bylo prokázáno, že k určení informační-
ho obsahu map bylo hy zapotřebí velké banky dat, kte-
rou je možno rychle zpracovat na samo'činném počítači.

vI
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528:001.89(430.1) = 30 V'ÚGTK6 266
RI/NNER, K.
Stand und Ausblick in der geodiitischen Forschung und
Lehre. (Stav la pe'rspektivy rozvoje vědecl{é ,a výzkumné
čiJnnosti v 100blastigeodézie.)
Z. Verm.-Wes., 94, 1969, č. 6, s. 205-214, 1 iQlbr.,1 tab.,
Ht. '3.
StI'učný výtah z ,referátu proneseného na Te,chn. unIver-
sitě v Ronnu, NSR. 'BrfiZJ!rumsouč'éJIS1lléhostavu vědecké
a výzkumné činnosti la předpověď budoucího vývoje. Po
vytyčení zá'kladní koncepce JSou 'Úlohy o určení tV'a'ru
Země la jeho 'tíhového potenciá!u uvažovány z moderní-
ho hlediska. Je diskutováno o vytvoření ,polohopis:ných
pevných bodů .a znázornění zemS'Áého povrchu. Posléze
byly uvažovány něk'terě 'aspekty inže:nýrs'ké geodézie
a klasIfikace pfidy. V ,závěru bylo řečeno, ,že přes aut10-
matizaci měření a výpočtťl, bude v 'budoucnosti hrát
geodézledfiležltou úlohu. Sch/Ohv
528:06,,1968" (45) 0= 50 V'úGTK 10 641
MANFERTI, O.

"L'attivitě dell'lstituto geografico militare nel 1968.
(Činnost Vojenského zeměpisného ústavu v r. 1968.)
Bol!. Geod. ScL aff., 28, 1969 č. 2, s. 117-131.
Včlá:ruku se uvádí :práce lvy>kon1anév roce 1968 v trlan-
gulaci a trllateraici, přesné nivelaci, práce 'astronOlIllic'klO-
geodetické, gravimetrické a meteoro,logické, fotogr·am-
metrické 'nálety, ,a práce stabilizační ,a práce dolkumen-
tační. U všech IP'rací "je uveden rrozsa:ll, prostor la po-
drobnosti jejich provádění. Kromě u'vedených Ipl'aci uspo-
řá'dal ústav odborné [{ursy,zúčastnll se kong.resfi ,a
přijal významné návštěvy v ústiavu. Cí
528:330.44=84 VÚ!GTK8 055
SLIWKA, T.
Realno§é normy pracy w geodezji. (Reálnost výkonových
nlOrem 'v geodézi'i.)
Przegl. geodez., 41, 1969, č. 9, s. 355-356.
Rozbor vrkono.výc:h norem v 'ob1'asti geodetiokých prací
a zkoumání jejich Ireálnosti. Z lI'ozboru vyplývá, ~e tech-
nic'ky podloželné no'rmy, nemohoulplně uspokojit plo~a-
dav'ky praxe. Příčinou toho. je 'skute'čIl!ost, lŽeIpoměr ,roz-
sahu IprodU'kce 181 vYIl!aloženého č'asu není iPřesným a
proporcionálnfun 'poměrem, nýbrž 'zá'vlsí 'Il!a Tfizných je-
vech, ja~o jsou např. ,atmosfěrÍC'ké 'podmmky. lP,ožadav-
kfim reality lll'apTlotl tomu odpovídají statistické Inormy,
2Jaložené na maJtematiclké statistIce \3. IPOČtUpTlavděpo-
dobnostL vI

VOGTK 33 383
V1ZK-Z-6.3

528:330.67(047.3)
002:338.2
KOCIAN, J.
Automatizácia spracovania ekonomických informácU v re-
sortě nSGK. Čiastková úloha 6.3.c/1: Automatizácia evi-
dencie stavu a pohybu materiálových zásob.
HI'atis!ava, 1. G. 1969. 12 IS., jčet. pří!.
Ideový ,pI'ojelkt automatizace Zlpl'acování Idat IVoblasti
materiálových 7.ásob. Dokump.ntace programu. Praktické
z,kušenoslti z osvojení ,automati'zace Zipracování dM v ob-
lasti mate'riálovýcl1 záso,b. IZávěrečná '2Jpráva lZa ['OIkyj
1968 a 1969 10 řešení 'Úlohy plánu rozvoje vědy ,a techni-
ky č. 6.3. ' vI

528.1=30
KERN, F.
Gewichtsfestsetzungen und Dlmensionen in der Ausglei-
chungsrechnung. (Určení vah a jejich rozměrfi ve vy-
rovnávacím počtu.)
Schveiz. Z. Verm. PhotogTlam. u. Kulturte'cl1., 67, 1969,
č. 9, IS. 209-220, Iit. 2.
Pojednání navazuje na 'výklad WerneT'a Fischel'a"Váhy
v délkových a směrových vyrovnáních". Ukázka, jak vy-
hovující 'fOzbor váhovýchkoeficientli i při ;otá2i'Cedi-
menzí ['fizných veHkostí, 'které Ise vyskytnou p'řl rvYI'OV-
nání heterogenních měřických veličin, vede k přijatel-
ným vý,slp.dkům. Sch/Chv

528.38-187.4:528.45=84 VÚGTK 8 055
WOJTKIEWICZ, J.
Sieé ;niwelacji precyzyjnej miasta WrocIawia. (Síť přes-
né 'nivelace města VratislavL)
Przegl. ge,odez., 111, 1969, 9, Is. 372-374, ,1 obr.
Nová nivelační síf Vratislavi je založena na 10 'základ-
ních nivelačních zna:č,kách osazených v uzlových bo-
dech sí1tě v 'hloubkách od 10 do 24 m. 'Nivel'ační síť
J. ·řádu. má 492 nivelačních značek 'a 5kléJdá se z 18
pořadfi 1. řádu a 34 pořadfi II. řádu o celkové délce
288 km. Síť !byla ;Zaměřena nJivelačními přístro.ji Ni 004
fiTmy Zeiss. Střední chyba po vYrD'vnánícelé sítě I. řá-
du činila m = ± 0,72 mm/km, vyrovn~nf sHě II. řádu
mo = ± 0,90 mm/km.

528.412:528.11=30 VÚGTK 6 266
HAMACfIER, W.
Zum fehlertheoretisch gilnstigsten VorwiirtseinscllDei-
den. (Pl'oUnání vpřed z hlediska nejpříznivějších teore-
tických chyb.) , .
Z. Verm.-Wes., 94, 1969, Č. 6, s. 234-235, lit. 5.
Článefk se zabývá Gr'afarendovými zjištěními o nejpi'1zni-
vějším úhlu Iprrfiseku, 120°, 'při protínání 'Vpřed bez nad-
bytečných pozorování la odmítá !shodně s Reismannem
úhel 109'28' !lÍsk,a'ný podle Hellmerta. Autor Ikrátce ma-
tematicky 2Jkoumá ještě úhel 90° ,pro tento Ipřípad. Re-
da'kce Il)o<znamenává !k 'článJku, iže řešeni je sice 'velmi
zajímavé, ale pro praxi málo významné, protože powro-
v,atel se témě'ř mikdy nespokojí Is určováním bez nadby-
tečných ,powrování. Cí

528.414:528.14=30 VÚGTK 17 252
PROCHAzKA, E.
Die Ausgleichung und Genauigkeit eines Polygonzuges
mit langengemiiss ungenauen Anschlusspunkten. (Vyrov-
nání a přesnost polygonového IPoi'adu s polohově ne-
přesnými IpřipojoV'admi <body.)
Stud. geoph. geod. (Praha), 13, 1969, č. 2, s. 105-123,
4 obr., 6 tab., IUt.6.
Polohová chyba připojovacích bodfi při vy>rO'V'11áni'Poly-
gono1vého 'Pořadu je tim výraznější,čim přesněji je 'pO-
lygonový po,řad zaměřován, 'zejména při elektI'onlckém
měření vzdáleností. DalšL'm problémem je 'V'olba;střední
úhlové 'a prosto['lQivé chyby, 'který je 'třeha řešit 'při 'vy-
rovnání polygonového poi'adu připojeného Ik hodům,
chamkt8'riwrvaným elipsami 'chyb. Při navrženéIID řešení
je ,použrt1ometody pomocných elips !a tensorů8lplilkova.-
ně na !náhradní systém ve for:mě Ikonzole s IpTu~nými
klouby. P\f'B1ktickýpřúklad. Tš/Chv

528.45.021.7(436) =30 VÚGTK 4 913
HORMAlNNSDORFER,P.
Der Geodimetereinsatz bei der N"erdichtung des Fest-
punktnetzes im Sta,dtgebiet von Wieu.(PouŽití goo<li-
met'ru při 'zhušťování sítě pevných bodfi na území měs-
t'3 Vídlně.)
Ost. ,Z. Verm.-Wes., 57, 1969, č. 3, s. 74-83, 1 obr.,
5 'tab.
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K'l'átký přehled ňosaV'adnlch triangul'llčnfch p'l"B.cfl1'a
ClzeanfIVelké Vfdně, 1k0000člcísur 2.-5. řádu v r. 1953.
Zhušťování této sítě, zahájené 'V 11'. 1967, polY8'OIIlovýml
pollady IS 'ele,ktronicky měřenými défkanni (AGA Geodi-
meter Modell 6). Z dosavadních· výsledkl1 je zřejmé, že
při dobré or81anizad přináší eleiktronidké měřeJIll Opl"oti
klasickým metodám 'nejen 'vyšší přesnost, ,ale I úspory
ná'kladl1. Tabulky IpolOlhových/OIdclhyleJkhl,avllllch lpořadl1
a 'lWlových bodl1 a ,pQil'ovnání crliaměřelllý'chdélelk s i<lří-
vějšíml lldajI. ". Šl

528.46.016.4:711.163=30 VÚiGTK13 138
WENDLAND,W.
PrakUsche Erfahrungen bei Slgnalisierungsarbeiten ln
der Bayerischen Flurbereinigung. (PraJktické z\kušenosti
v sig1U'aHZ/llonf;lhIPradch při 'Ibavorslkých, lP~emkOlVých
\1praJVách.)

Verm.essungstngeJIlieull', 20, 1969, iČ •. 4, s. 132-139, 8 obr.
Clánelk se 'za'bývá předn4letov~ siglnalizací při pozem-
Irových llpre.vách v Bavorsku. Popisuje z'kušenostli s po-
už~ván{1mIl'I1zného signaliZJačuíbo matell'iálu, IS oll'gani-
zací signaliZ'aČlllíc'h !pi:'acív chraničeném náletověm úze-
mí a s rl1Z'lIými zpl1soby la metodanni signal1z,ace. Roze-
bfll'á sig1U'aUz/llčnízpl1soby a metody signaIizac1 všeobe,c-
ně, zatbývá sesignali~ad 'nezakrytých a zakrytých Ibo-
dli, vytvářením.kontrasltu a signaliz'ad geodetld{y urče-
ných vlícovacích bodCi a si81nalizací Iněkterých lPředmětl1
topogrraf1<cképovlalhy. Cl

528.482=30 VÚGTK 11200
HEYDENREICH, H.

Vber die Kausalitlit der geodiUisch gemesseneD Defor-
maUonen bei BelastungsvorgiingeD. (O přlčinnosti geo-
deticlky měřených deformací 'pi'l rŮZ1I1ýchpostupech za-
UíženL)

VeIl'I1lessungstechnik, 17, 1969,č. 7, s. 266-271, Ut. 18.

Rowbíirá se teoretic\kými úva'hami vztah mezi příčinami
a \1či'!tky sedálllí S'ta'veb, zpl1'sobeného rliznýlll1i procesy,
dále dl1lnlm měřením 'v pánvi Weisse-Eh~tleir 'a také
~hodnocenfun dřrvější literatull'Y. Sedání se tu člení na
sedání 'Vlivem zátěže, sedání vlivem času la sedání vli-
vem času a 'zá,těže. Cí

528.489:624.014.27= 84
BIELECKI, R.-WOLSKI, B.

UrzQdzenie pomiarowo-kontrolne do badau dokladno.ci
Dlontaiu konstrukcji stalowych. (KOIIltrolně měřické za-
řízení pI',o výzkUlll1 přesU'osti montáže ocelo,výcrh 'kon-
strukcL)

PnegI. gElodez.~41, 1969,č. 9, s. 366-368, 11 obil'., [IH. 4.

MontáiŽ ocelových konstru1kcí z prefahrikátl1 ;vyž'aduje
veLké\'přesnosti.Posuny a odchylky se musí pohybovat
v me!zlclh 005 do 35 mm. Popis zaříZení pro uTOOvání
osy kol1iStTu\kčn{c'hpTvků. ZařízflIlí umožňuje 'Ur~ání
osy v 'poJních 'p'Qdmrn'kách,s přesnosti Q,2-0,5 mm.

528.49:624.19=30 VÚGTK 6 226
SCHMIDLA,P.

Neue Methoden ZUl' Vermessung von gekriimmteD Schild-
vortriebeD im Tunnelbau. (Nové měřické metody 1P1'tra-
žení štítem v oblouku v mn'el'ovém stavitalství.)

Z. Vel"m.-Wes., 94, 1969, Č. 9, s. 371-375, 1 obr., lit. 5.
Vt'Unelovém stavitelství Ipři i'aženl štHem j,esn,a'ha ze-
měměřiče, alby štít postupovaI pohorizontálnl 'a verti-
kálnl křivce v plánovlllllém místě při určitém stoupání.
Existující geodetické metody zaručují pouze s omezenou
přesností a rychlostí určení polohy štítu. Jsou diskuto-
vány nové měl'ické metody Ipro uTtenl !pololhy štítu
v každém Ibodě jeho ,pohybu. Sc'h/Chv

528.489:625.1=30 VÚGTK6 226
KICK, W.
VermessugsweseD und Eisenbahn. (Zeměměl'ictví a že-
leznloce.)

Z. Ve'l"ID.-Wes.,94, 1969,č. 9, s. 365-371, nt. 22.
Historie a souč'asné pll'oblémy železniční geodézie zá-
padní,ho Něme'cika. Kl·adný 'př.ínos geodézie pro ,proje:kto-
vánl 'pozemkových itll'atí. Pokl'o~y ve vý\"oj'i měřických
a sta'vebních prací 'na: úseku západoněmecrkýchželeznic
od r. 1963 použitím samočinných počHačl1 pl'i. zpraco-
vánl digitálních souřadnic, uloženýc1h v panněti na
magnetofonových páskách ve výpoče'tním středisku ve
Frankfurtu n. M. Sch/Chv

528.5:528.489:711.8=84 VlúGTK8 055
LENKOWSKI. G.-HRYNCZUK, J.-KALECZYC, Z.
Lokalizacja uzbrojenia podziemnego za pomoca wykry·
waczy elektromagnetycznych. (Vyhledávání podzemnlho
vedení !pomocí elektrOlll1agnetických hledačl1.)

Przegl. geodez., 41, 1969,č. 9, s. 371-372, 4 tab.
PrrovedenvýzkUlll1 drulhl1 chyb vys\kytujícíc'h se pft vyhle-
dáválllí podzemních vedení ip'OI1l1ocíele'ktromagnertických
hleQlIIčl1.Střední chyby při vyhledávání podzemních ve-
dení pohy'bo~aly se 'v mezích ± 12 mm do ± 47 mm.
Dokonce v nejnepříznivějších 'podminkách nevySkytly
se větší chyby než ± 0,10. vI

528.514=30 VÚGTK16 934
528.521:622.1
KRATZSC!'Í,H. -
Ein StaDdbasisgerňt als opUscher EDtfernungsmesser fiir
Hingetheodolitziige. (Optický dál'koměr se základnou na
stanovisku, vhodný pro poř;ady se závěooými tlhe'odollty.)
Mitt. Marksch.-Wes., 76, 1969, Č. 2, s. 79-79,6 obr., lit 9.
Konstrukce a funkce závěsného opUClkého IdvojoobTiazo-
vého dálkoměru (1:200) sestrojeného v Ústavu dl1lnlho
měřictvl v Berlíně. Zálkladna (25 cm) je spojena s vlast-
n~m Jdál'lwměrem a ,soustavou ,hranoll1 a mikrometrem
a umo~ňuječtení délky do 50 m s přesností ± 1 u/Qo.
Délku měN !pOIIl1ocnEkIpostupující v 'pořadu o 1 st1ano-
vls,ko před mě'ři<čemúhlli. Sl

528.514:528.112=30 VÚGTK 15 061
RICHTER, H.
EinfluB der persl:iDlichen Fehler auf dle Konstanten·
bestimmung VOD Doppelbildentfernungsmessern. (Vliv
osobníc,h c·hy'b n8.určení ikonst'ant dvojo'brazových dál-
k'OIIl1ěrl1.)

Vel"ID.-Inf.Good., č. 20, s. '16-·23, 7 obr., 2 ,taJb.,lit 6.
OIbjelktivnlm určenÍlJIl 'konstant se mohlo doká,zat, že při
počínajf.cím 'teplotnfu1 a t~ansportnfun zařízení v il'ámci
prakticlkých po~nícih prací, Irektifikace adičulch 'a násob-
ných konstant během polklllSIlédoby 3 měsícl1 zl1stává
prakHcky stejná a subjektivně provedené prověření ~on-
'stant má za následe~ značné z'kreslení výsledku na zá-
kl'adě osobníc,h chyb. Ani pri'rměrem měřených tad ne-
ml1že být podstatně dosažena: h'l'aJnice určeJIlá šlřkovým
vjemem. Z'vMšení počtu dvojkoincidentli pře's n=2 nepři-
náší s sebou pro jednotl1vé snímky žádné efa'ktní zvý-
šení přesnosti. Sch/Chv

528.516=82 VÚGTK 33 343
GE'N;IKE,A. A.
Geodezii!eskij fazovyj radiodafnomer "Luě". (Geodetic.ký
fázový dálk·oměr "Luč".)
Ekspress Infoil'lll. ONTI CNIIGAiK, Ser. geod., 1969, Č, 13,
S. 1-3, 1 obil'.
V CNIIGAiK byl vyvinut rádiový dálkoměr "Luč". Rozdíl
v Ik'OIllstru'konfunřešení· tohoto Il'ádiového dál'kOlll1ěruve
srovnánl s dálkomě'rem RDG. Použité délky vln. Zanněni-
telnos·t stani'c. Použité 'indikační zaří'zení. Základní tech-
nické údaje o rádiovémdál'koměl'u "Luč". Sestava 1k0lll1-
pIetní dálkoměrné stanice. Provedená ~ušební měření.
P'ouŽitédruihyaIIJ1éiJ.. VK/Chv
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528.517-30 VůGTK 1~ 488
RICHTER, H.-WENDT, H.
Elektrooptlsches Strecken,messgerit EOK 2000. (Elektro-
qptický dálkoměr EOK 2000.)
Jenaer Rdsch., 1969, Č. 2, s. 125, 126, 3 obr.
DáJ.lmměr EOK 2000 měřl 'VIZdálenostl ve dne od O do
2000 ID 18. j9 tedy vhodný pro práce v podrobném Ibodo-
vém poll, 00 určováni hodÍ! polygooových 'a~ Ido ill."ČO-
vánl hodÍ! 'zhušťovaclch. Je zařlzBlll I pTO nucenou ,ce:n-
tl'acl. Přesnost je dána střední chy!oou v měřeni vzdále-
nosti 'ID = d (1 ,cm + 1.5.10-5 s). V článku se podrob-
ně 'popisuje :prlncip qJřístToje a uvádějl se četná tech-
nická data. cr
528.517=82 VúGTK 33 343
LAZANOV, P. JP..
Vysokotoi!nyj svetadarnomer "Kvarc". (Přesný !SVětelný
dálkoměr "KvaTc".)
EkspTess lnforun. ONTl CNIIGAiK, Se'r. geod., 1969, Č. 13,
s. 3-4, 1 obr.
CNIIGAIK vyvinul přesný světelný dálkoměr "Kv'arc"
s rozsahem měřených vzdáleností od 25-30 'km. Dállko-
ma- je uTčen }ak 'pro denní IM:lti noč!nl měřeni. Popis
makety dálkoID~ru. Zdroj světla. Konstrukční řešení dál-
koměru pTO denní měření. Rozdíl v 'konstrulkcl op·rot!
prototypfi,m vyrobeným v 'l'oce 1967. Vá~a přístroje. Na-
pájeni dáhkoměru. Zlkou~y dálkoměru na zá.kladně, je-
jich výslad'ky, Ull.'čeníchY'byměfeni. Zk'oušky dálkoměru
zapolá-l'nlm k,ruhem. Odhadovaná ce·Ilill. VK/Chv

528.521=30 VúGTK 15 061
BERAN, A.

Erfahrungen mU der Repetltlonsmethode nnter Verwen·
dnng der Theodellte ans Jena mU RepeUonsklemme.
(Z,kušenost! 's repetlčnl metodou s použlttfJm theodol1t1l
z Jeny s J:e1petlanlsvorkoo.)
Verm.-Inf. Geod., Č. 20, s. 34-38, 3 ~, 3 tab., 11t. 9.
Modernl theodoHty z 'Jeny [Tachymeter-Thetodoltte Theo
030 ,a Theo 020, red1llitČ!Dltachymetr D<l'hlta,020 la Redia
002] nema'jí nevýhody starších dvouosých systémfl a
umožňují častější poo~ltí repetiční me1wdy wdle obvyk-
lých směrorvýc!hměřeni. Měřeni ISItěmHo theodollty pro-
bíhá lehku, :rychle 'a jistě. Použiti Tepetlční metody
k měření úhlfl Ulmožňuje značné sníženi vHV'llchyb. Tím
z~s:ká:vají ťhe'odolity opatřené IrepeUčnl ISvorlkou vllast-
nosU, jež rozšiřuji jejich momostl použiU ve v§ech od-
vě'tv1ch geod. praxe. Sch/Chv

528.521.2=30
FEIST, W.-HOTHER, G.

Der neue Geodiitlsch-astronomlsche Unlversal-Theodolit
Theo 002 aus Jena. (Nový geodet1ciko-astronomlc,ký unl-
ve["Sální theodol1t Thoo 002 ~ Jeny.) ,
Verm.-Inf. Geod.,č. 20, 5., 28-33, 3 obr., H\t. 4.
Přehled podstatných novosU geOl:l..-astronomlckého uni-
versálního theodolltu 'I;heo 002 proti dosavadnfm univer-
sálním přís1tro'jům. Na zálkladě novostí la mláštností
t9'chn. údajÍ! ,a z toho vyplývající,ch vlastností s vysOlkou
měřlckou !př9'sností lze Theo 002 použít pro nejmoder-
nějšl geod. a astronomické práce všech oborO a ve vě-
deckých Institutech všech zemi. Sch/Chv

528.526.6(439.1) 11I30
HALMOS, F.

Neue ungarische Kreiseltheodolite. (Nově mllld8115ké
gyJ:otheodoUty. ]
Z. Verm.-Wes., 94, 1969, Č. 6, s. 214-223, 6 obr., 2 tab.,
llt. 15.
Pojednání o dvou maďarských gyrotheodolltech (MOM
Gi-B1, Gi-B2] a dvou gyroskopických nástavcích (MOM
moc, Gi-D]. Byly dlslkUlt10vllmypřednosti auV<llJlllB.'t1ckysle-
dovaného systému a vS;znamu zá1klad:liho hranolu u gy-
I'osikopických nástavců. Na ~ákladě teorie 18 anl8llýzy
chy.b rÍ!zný,ch měřiclkých metod je navržen'a lkomJblno-
vaná metoda s výsl9'dky se značným vzrÍ!stem ,přesnostI.

Očlnlnost této metody dosafená Il'llzným sestawenflm mě-
ření je shrnuta v tabulkách I. ,a II. Scfu./Chv
528.541.2=30 VúGTK 16 458
HOTHER, G.-WEIGOLD,W.
Das Kompensator-Nlvellier NI 050 des VEBCarl Zelu
Jena. (Nlvel~/)nl přistroj s !komp,ensárorem Zelss Jena.]
Jena'eT Rdsch., 1969, Č. 2, s. 121-122, 1 obr.
Nivelační Ipř1stl"ojNi 050 má lautomaUcké stavění ~ámll-
ry do vodorovné polohy. 'V ,člá.nku se v \kTátkostl pojed-
nává o záklaldnl koncepci 'př1stI'oje 'Pro střednlpl'esnost
a moonoot! jeho použití při J:flmých geodetických pra-
cích, pQplsuje se zpflsob IpTáce s nim Ia.v ~á:věru Jsou
uvedeny četné technické l1daje.

528.548= 30 V'OGTK15 061
~AUMANN, R.
Erfahrungsberlcht liber den Elnsetz des antomatlschen
Priizisionszenit1otes PZL ans Jena. (Zpráva o zkušenos-
tech při použiU automatického promltače svislice PZL
z Jeny.)
Verun. lnf. Geod., 1969, IČ.20, s. 48, 49, 3 oIbr.
Přistroj !byl ikonstruován pro 'pTIlJIIIlítánlstředu 'rOll.hled-
ny ''1 DTážďanech při stavbě do Tflmých pal1:eri do znač-
ných výše1k,!při čemž byly zlskány hodnoty rl1ZlIlépřes-
nostI. V článku 'jsou popIsovány Zkoušiky přesnosti pří-
stroje při iP:romí1:ánía.~ do výšky 130 'ID. Při tom bylo
1Jalkézj1.štěno, ~~ese dosáhne li zn:ačnéč·asové l1s.pory.

CI

5ZB.7 rOTOGRAMMETRIB

528.7(203) ••84 V'OGTK18 889
528.7(21)
PIASECKI, M. B.
Fotogrametrla lotnicza I nazleJD.Iia. (Lllitecká ft lpoa;emnl
fotogremmetrle.) 2. vytd.
Wia,rsza,wa,PPWK 1968. 615 s., 433 'Obr., H1. 35.
Všeolbe'cné základy. Pozemnl fot'ogrammetrie. Jednosnlm-
ková le'teciká fotog.rammeltrle. 'Rovilnná aell.'otriangula.ce.
DVIOusnímik'ová letecká fotogrammet,rie. Zjednodušené
vyhodno'cenl teTénntch tvaTfI. P,r03torová aerotriangulace
a Jiné metody zhušťováni Isítě Ibodů. !Rflzné oblasti po-
užití fptogrammetrle. Tš/Sk

528.7:06(492) =20 ~GTK 26 430
WEELE, A. J.
The I. T. C. as an Institute for tralning, research and
consulting. (Mezlná;rodní výcvikové středlskio (1.T. C.]
jaiko :Qstavpro výcvilk, výzkum 18. po,rady.)
Ca'rtogoophy, 7, 1969, Č. 1, s. 11-12.

1.T. C. p'ro letec'ké vyměřO'v~nl bylo založeno nálkla'dem
holandské vlády v ['oce 1950 ,a zahájilo svou činnost
v wce 1951 'PTVn1mkursem rl fotogrammetrie. Hned za
kursy následoval výz'kumný 'Progrem a na obojí navá-
zala pOII"a:denlskáčinnost. NlIIk,onec·byly připojeny t'kar-
sy o liI1tegrovaném mapování. Tento qJojem a 'činnost
s ním souvl'sejlcí 'se pod·robně vysvětluje a připomíná
se, že. o ·činnost ústlaw projevilo zájem i UNESCO na
dvou svých konferencích. CI

528.7:621.3-82 V:QGTK33 099
PANKRAT'EV, }O. N.-MOLJAVKO, M. A.-SERDJUKDV,V.
M. aj.

Elektronika v fotogrammetrll. (Eletronllka ve fotogram·
mettTtl.)

LvoV, lzd. TIvovskogo ulniv. 1969, 238 IS., 136 obr., lit 71.

Přlručka vysvětluje zá.kladní pOIZnatky o rflzných T'adio-
elektrO'I1ic.kých metodách a Ipřístrojícfu., využí'Vll!llýchpři
leteclkém snímkování, fotoJ.a:ooratomíc·h praiCÍch a vlastní
fo'togrammetrll. VK/Sk
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528.711.1:771.511:30
778.6
ACKERL, F.

Metrische Photogrammetrie mít Farbfilm8n. (Metll'lcká
fotogramme'trle s :bairevnýml filmy.)
Ost. Z. Vell'ID.-Wes.,57, 1969, Č. 3, s. 69-74, 1 italb.,lit. 16.

Z iboha'té'ho sta1:lstlc1kého materiálu a:mP.ll'lckého výzku-
mu mě1'lcdl:é !p1'esnostl barevných filmů vysvHá, 'že se
tyto filmy vyrovnají černobflé fotografII': 'ba někdy JI
i předčí. DOS8\"adní názory o méněcennosti !ooil'evného
snímku p1ro geometriclké vyhodnocování je třelba revi-
dovat. Výsledky dosavadního rwkouského výzlkumu ba-
revných fHmů, za:hájeno v Il'. 1962. Sl

528.721.213= 82
KARGOPOLOV,J. D.

Uravnivanije fotogrammetričeskich setej s isporzovaniem
elementov vnešnego orientirovanija aerosnimkov. (Vy-
rovnávání fotogramme!lriokých ISítí s vY1UžltLrriprv1kil
vnější oll'ientace le'tec.kých sn1mku.)
Geod. I K8Ir1:ogr. (Moskva), 1969, Č. 2, s. 52-57, 1 ta'b.,
lit. 6.

Autor uvádí předběžné výpočty, Ikteré mohou objevit
vadiJ1é body 'az dalšího vYl'ovnání JR předem vyloučit.
~opiSlUje sestavení Tovnlc 0PTBVa Il'ovnlc normálních,
dělí prvlky vnější oll'ientace Illia d\"a typy.P'oznamená'lá,
že uvedená metoda mliže vyřešit í další úkoly, např.
zjistit Ipřesnost práce \přístrojů a uvádí číseLný lPi'íJílad
pro p:orvrzení její vhodnosti. Cí

Furth8r extension orthofoto technJqu8. (Další Tozšlřo-
vání ortogMflcké techniky.)
Rev. CiH'!Íogr.,17, 1969, 'č. 17, s. 167-181, 7 obr., lit. 4.

AutOl!'vyzdvihuje v 'článku základní rozdíly mezi IOlbvyk-
lau ma'Poů a ortlOfotoma'poll :a divá přednost novému
pojetí ve vý\"ojl techniky 'Při ortofotografll. jednotným
ch'araktererm 'této ik'élrtogra-flc'ké techniky je aut,omaJtlcM
vyznačování vTStevnlc 'a 'stmování reliefu zá,roveň při
l'OzkládacLm postupu př'i ortofotografll. Podle autora
není duvod, proč 'by se t,a'to tec'hnl:ka nemohla používat
I pro vý~()Ibu ol]}vy,klých maip. K Ipojednání je pi'ipojen
vzorek ortofotomapy z oblasti Gatlneau se stínovaným
reHefem, který je přílkladermpřllta~Hvýclh možností nové
techniky. Cí

528.722.31.067.4••••20
COLLINS, S. H.

Stereoscopic orthofotomaps. (Stereoskopické ortofoto-
mapy.)
Rev. cartogr., 17, 1969,č. 17, s. 233-242, 4 obr.
Autor popisuje met'odu pro výrobu zvlášť upravených
ortofotog,raflí,které pozorovány stereoskoplC'ky se stej-
nými neupravenými ortofotograflerm,1 dá'vají viditelný
trojrozměrný model 'terénu. 'Nový typ stereosk0'Plc,kých
mozaik rozebí:rá z hledlslm jejich IpOlUžílVánlpm inter-
pretaci fotogl'afle, 'PTo vyměřování ;a 'PTíOkartografU.
V 'článku vysvětluje ttaiké ortofotog,rafli,novou metoda
trojrozměrného fotograflcikého mapování, probírá chyby
v převýšení ve stereoskopických fotomapách a vypočl-
tá!vá 'ruzné možnos:t! využití ortofotomap. Cf

528.722.65.087.4=867
ZAFIROV, P.
Elektronika vav fotogrametriata i realiziranena uni-
versalno kodovo-digítalno avtomatično registrirašto
ustrojstvo. (Elektronika ve fotogrammetrll a IB,pli<kace
universálníhokód,ově-dlgltálního automaticlkého regls-
trační,ho zařízení.)

Ve: Sbornlk ot naučni dokladl i saobštenlja NIIGlK 1969.
Sofija, s. 101-105, 2 obr., lit. 2.

Kódově-digitální registrace. Způsob !reglstrace zíSlkané
informa'cez měření. Registrace v číselné podo'bě a. re·
gistl'ace podle předem určeného ,kódu do děrných pás-
ku nebo štítků. Práce v jednom nebo více předem urče-
ných kódech. Pf'rklady strojů (názvy a výrobci). Krátký
popis možných sestav strojového celku. jakou kombi-
naci st:rojního zařízení volil NIIGIK. Dv,a základní mož-
né zpusoby sestavení strojního celku. Oba způsoby,
včetně Isc1hěmatu, podrobněji popsány. VK/S!{

528.725.2= 82
BOJKOVA, 1. ,S.

Rezultaty proizvodstvennogo issledovanija novoj pro-
grammy analitičeskoj fototrianguljacii, (Výsledky pro-
vozního výzkumu nového programu pro analytickou
aerotTiangulacď. )
Ge'od. li Kartogr. (Moskva), 1969, Č. 1, s. 46-51, 3 tab.,
lit. 1.

Nový program Ip'ro analytickou laerotriangulaci byl po-
drobně vyzkoušen v provozu a všechhy práce byly při
tom podrobeny ro'zboru se zřetelem Ik přesnosti a eko-
nomice. V článku se Ipodrobně uvádí TOZ'SIélha způsob
zkušebních prací popisem, IrozbOTem a t'abul,kaml se
zjlštěn~ml kontrolními údaji. VzávěTU autorka vyp,očí-
tává základní přednosti nového programu ,a ,konstatuje,
že jeho \Zavedení téměř vyvolalo dodatečné pracovní a
peněžní ztrá,ty. CI

528.735.2'" 20
Mc MURRYANDERSON, j.

Block triangulation by ISP Comm, III. (Bloková ft,ero-
rri'angulace rzhodnocená v 'rámci, činnosti III. komise
Mezinárodní společnost! fotogrammetrl:cké.)

P:hotogram. Engng., 35, 1969, Č. 6, s. 577-584, 5 ta'b., .
lit. 15.
Během období 1964-1968k1a'Ždý ;ze 6 ,účastníiku III. ko-
mise Mezinárodní společnosti fotogramme'tric'ké (mezi
nimi t,a:ké Če'skoslovensko) vyrovnal nezávisle vše'ch
9-20 Iblolků Illebo jejlch'část:ze snímků pořízených
rz'Výše 11 000 m, přibližně v měřítku 1:65000 la ,při 60%
překrytu. Použilo se dvou všeobecných metod, ,a) sou-
časného vyrovnání snímlků la b) postupného vyrovnání.
Postupné vYl'O'Vnánívšak j)odalo Výsledky dost přesné,
takžed'alší zpřesnění v S!QlUč,asnémvYl'O'vnání není nut-
né, '8 ttlýjlmlkou mimořádně 'velkýchblolků s požadova-
nou vysokou přesností. Cf

528.735.2'" 82
ANTIPOV, 1. T.-DOBRYNIN, N. F.

Novaja programma' prostranstvennoj anaIitičeskoj doto-
trianguljacii. [Nový 'pi'D:gramprostorové 'analytlc'ké sním-
Ikové trlangulace.)
Geod. i Kartogr: (Moskva), 1969, č. 1, s. 36-45, 1 oibr.,
lit 8.
Autoři ~koumají program analytické metody j)rostOl'o,vé
trlangulace, rozdělený do ně'koli'ka etrup prací. Vysvět-
luje ,stanovení středních hodnot změřených souVa:dnlc,
evidenci Isystema1tle:kých chyb ve fotografic'kérm zobra-
zení, sestrojRTlí 'Samostatné fototriangul'ační sítě, pře-
chod od fot,ogl'ammetrlckého systému souřadnic ke geo-
detic,kému, 'vyrol.'nání lineárních prvků vnějšf orientace,
geodetickou orientaci ,sítě 'aerotrlEťngulace a výpočet na-
stavovacích ,prvků. V závěru uvádějí nedosta:tky Illového
p['Q,gramu. Cí



PŘEHLED
ZEMĚMĚŘICKé
LITERATURY

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze·

VO.ll
PRAHA

007:528.414:311=20 VOGTK 33494
NORDBECK, S. - RYSTEDT, B.

I
Computer cartography poiot in polygon programs. (Po-.
užití samočinného počítače v kartografU při zpracování
programfJ. polygonfJ. pro určování polohy centrálního
bodu.)
Lund, Royal Uniwrsity 1967. 31 S., 14 obr., lit. 6
Oře dní statistické údaje a zprávy o sčHání lidu jsOU
poskytovány pouze souborně pro celé správní jednotky.
Hranice těchto jednotek se často mění, a proto je velmi
obtížné porovnávat statistické údaje získané za dvě
rdzná ~asová údobL Hranice území správní jednotky
může však být vždy vyznačena polygonem. Údaje o sku-
tečném stavu jsou přisouzeny centrálnímu bodu se zná-,
mými souřadnicemi. Samočinný počítač mfJ.že pomocí
speciálního programu určit, zda bod náleží k polygonu
či nikoliv. Oda.je o skutečném stavu centrálních bodd,
náležejících k určitému polygonu, se sčítají. Tím je mož-
no vypočítat údaje pro libovolné polygony, např. pro
správní jednotky, které ještě dlouho neexistují, a to při-
souzením údajd o. skutéčném stavu centrálním boddm.

vI

007:711.14 (73) =20 vOGTK 13221
MOYER, D. D.
Three automated land data systems in the United States.
(Tři automatické systémy dat o pozemcích ve Spojených
státech.)
Canad. Surv-r, 23, 1969, Č. 2, s. i32-141, 2 tab., lit. 8
Banky dat rychle nabývají stále větší popularity, avšak
jejich rozvoj a použití se dosud převážně omezuje na
městské oblasti. Služba hospodářského výzkumu mini-
sterstva zemědělství USA. nyní studuje možnosti zavede-
ní jednotného systému dat o pozemcích. Taková banka
dat by mohla ministerstvu přispět při uskutečňování
vládní politiky, snížit náklady spojené se směnou po-
zemkii a umožnit obsáhlejší a rychlejší 'poskytování
informací o pozemcích zainteresovaným osobám a insti-
tucím. Součástí výzkumu této služby je volba vhodného
typu bank dat pro městské účely. Jsou diskutovány 3
syst~my tohoto druhu se zřetelem na historii jejich
rozvoje, na jejich data a na využití těchto dat. Příslušné
studie prokázaly, že tyto banky dat jsou vhodné zejména
pro oDce do 30000 obyvatel. vI

347.235.11(430.2) =30 VOGTK 11200
STRAUB, G.

Dle Entwicklung der Liegenschaftsdokumentatioo zu
einem lostrument der staatllchen Leituog der Boden-
nutzung. (VfvOj evidence nemovitostí jako nástroj st~t-
niho řízení využívání pMy.) .
Vermessungstechnik, 17, 1969, Č. 11, s .404-406, lit. 10.
vývoj státní evidence nemovitQstl v NDR od r. 1949. Pod-
klady a hlavní aspekty dalšího rozvoje státní evidence
nemovitosti. vI .

528 GEODSZIE, FOTOGRAMMETRIE A KAR1'OGRAFIE
VSEOBECNE

528(091) Zl 30 vOGTK 13 138
WEISSGERBER, C.
Antike Quel1eo zur Geschi.chte des Vermessuogsweseol.
(Antické prameny k dějinám zeměm!!řictví.)
Vermessungsingenieur, 20, 1969, Č. 5, s. 171-180.
Vznik geometrie jako polního měření a jeho vývoj
v Egyptě. Zachované zprávy velmi skrovné, pouze ně-
kolik papyrd se stručným popisem prováděných prací.
Přehled mezopotámských matematikd a řeckých filosofd.
Vznik globu. Technická evoluce. Ptolemaidv geocentrický
světový systém. Zeměpisná literatura starověkých autorfJ..
Téměř posvátný stav římských "gromatikfJ.", popis a
funk~ní činnost přístroje "groma", jenž byl v té době
používán. Přehled nejznámnějších gromatikfJ. a jejich čin-
nosti, kterou většinou sami popsali. Sch/Vá

528:001.89{430.2] =30 VOGTK 11200
BUSCHMANN, E. - LERBS, L.
Zur Entwicklung der geodltischso Erkundungl-und
. Grundlagenforschung im Geodlitischen Institut !Pot.dam.
. (K rozvoji geodetického prdzkumného a základního vý-
zkumu v Geodetickém ústavu v Postupimi.)
Vermessungstechnik, 17, 1969, Č. 10, s. 368-'371.
Vytyčení úlrolfi a rozvoj úSl1:avu.Oblasti výzkumu a jeho
výsledky. Družicóvá geodézie. Tíhové pole Země. Geo-
detická astronomie. Geodetické délkové etalony. Hodno-
cení činnosti ústavu a jeho další perspektivy. vI

528:330.408= 30
SCHlLLING, H.
Das Niveau der Fiihrungstlitigkeit bestimmt die Effek-
tivítat des sozialistischeo Wirtschafteos. (Úroveň řídící
činnosti určuje 'efektivnost socialistického hospodaření.)
Vermessungstechnik, 17, 1969, Č. 10, s. 362-365
Socialistická řídící činnost jako politicko-ideologická čin-
nost. Použití vědy jako produktivní síly. Vzdělání Jako
podstatný faktor rdstu výroby. Obecné zásady apliko-
vané na obor kartografie. vI

528:37(73)=20 VÚGTK 14360
MC NAIR, A. J.
SUrveyiilg educatlon at the crossroads. (Geodetické
škols tví na rozcflsti.)
Surv-g and Mapp., 29, 1969, Č. 3, s. 423-431, 1 tab.
Údaje o stavu pracovních rezerv a o poptávce po pra-
covnících v oboru geodézie (1968.). Návrh Národní fe-
derace zeměměřičf1 z r. 1968, týkající se zeměměřické-
ho školství. Plné znění doporučení 6. národní konference
profesorfJ. zeměměřictví, konané v srpnu 1968 na uni-.
versitě v Ithace, New York, na téma zdokonalení země-
měřického školství. vI

528:528.223+ 528.225= 30 VOGTK 4867
JORDAN - EGGERT - KNEISSL
Handbuch der VermessDDgskunde. Band V. Astrono-
mische und' physikal1sChe Geodlsie. (Příručka geodé-
ne. S'\'. V. Astronomi'cká e fyzikální geodé:tie.) 10. zcela
nově přeprac. vyd.
Stuttgart, Metzler 1969. 19+871 s., čet. obr., tab. a lit.
Tížnicové odchylky. Odvození nejlépe přimykajícího se
elipsoidu. Problém věrného zobrazení sítě. Tížnicová od-
chylka a geoid. Geodetické metody měsíční paralaxy. Ma-
tematická teorie vektorových pol[ (teorie potenciálu).
Problémy charakteristických hodnot teorie potenciálu.
Tíhové 'funkce a hladlnov~ plochy Země. Rotačně sy·
metrické elipsoidické souřadnice. Tíhové pole rotačního
elipsoldu. Problém normálního sferóidu ZemI!. Redukce
trhových hodnota problém izostáze. Gravimetrické
určení zvlnění geoidu a Mblodllnského problém. Světový
geodetický systém a prvky družicové géodézie. Nivelace
a tíže. Tš/Vá
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528.021.6= 30
MITl'ER, J.
Der Distomat DI 10 der Fa Wild/Heerbrugg. (Dtstomat
D I 10 fy Wild, Heerbrugg.)
Ost. Z. Verm. - Wes., 57, 1969, Č. 5, s. 145-154, 4 obr.,
lit. 6.
Úvodem stručný přehled elektronických dálkoměrfl krat-
šího dosahu, objevivších se na trhu v r. 1968. Podrob-
ný popis konstl'ul!:ce a funkce nadepsaného distomatu,
který byl podroben zevrubnému laboratornímu i prak-
tickému přezkoušení spolkovým cejchovním a měřic-
kým l1řadem ve Vídni. Výsledky potvrzují technické
přednosti zkoušeného seriového výrobku (přesnost
± 1 cm. digitální l1daj, výhoda nasazení na běžný theo-
dolit Wild T 2), avšak jeho vysoká cena je brzdou vět-
šímu rozšíření. Sl

528.063.9:681.3.06:625.7=40 VÚGTK 32207
BACHMANN,W. K. - DJAZMATI, S. PROG
Calcul du tracé ďune route par interpolation. (Výpočet
silniční trasy interpolací.)
Lausanne, Hélio Moderne 1969. 38 s., 10 obr., čet, tab.,
12 přU.
Matematické základy výpočtu obloukfl silniční trasy,
geodetických souřadnic bodfl a výpočtfl směrníkii. Cha-
rakteristiky programu CORB 2 a jeho použití k výpočtu
silniční trasy. Pi'íprava, zpracování a výstup dat. Tš!Vá

528.085.4.089.6=30 VOGTK 29696
ALPAR, Gy.
Gedanken liber die Komparierung. (Připomínky ke kom-
paracL)
Acta geod., geoph. et. montan. Acad. ScL hung., 4, 1969,
Č. 1-2, s. 33-40 lit. 7.
Problémy komparace, zkoušek děloení a možnosti jejich
řešení. Konstatuje se, že střední hodnoty dělení, urče-
'né komparací je možno odvodit pouze na základě dřívěj-
Ších zkoušek dělení. Pouze v tomto případě lze číselně
kontrolovat hromadění jednotlivých chyb v dělení, kte-
ré jsou zanedbávány při výpočtech se středním~ hodno-
tami dělení. Vztahy mezi zkouškami dělení kruhové a
přímkové stupnice. Možnosti zmenšení rozsahu měřlc-
kých a výpočetních prací při zkouškách dělení. Výpočet-
ní problémy středních hodnot dělení uvedené na pří-
kladě komparace přesných nivelačních latí. vi

528.33:528.14= 50
BAJ, E.

Compensazione di una rete di Uvellazione con il meto-
do di Cross. (Vyrovnání nivelační sHě Crossovou me-
todou.)
Boll. Soc. Ital. Fotogramm. e Topogr., 1969, Č. 3, s.
15-23, 2 obr., 2 tab., 2 schém.
Vyrovnání nivelační sítě metodou nejmenších čtvercii
je ide považováno za pracné vzhledem k nutnosti řešení
systémii rovnic. Crossova metoda je metodou iterativní,
při níž jsou výpočty velm~ jednoduché a výsledky jsou
stejně hodnotné jako u exaktních metod. Popis navrže-
ného řešení podle programu s použitím samočinného
počítače. Tš/Vá

528.33:528.14= 590 VÚGTK 20423
RADU; A.
Compensarea une* retele de triangulalie pe doui grupe,
procedeul Kriiger-Urmaev, metodli variatlei unghiurilor.
(Vyrovnání trigonometrické sítě po dvou částecq, KrU-
ger-Urmajevflv postup, metoda změn l1hlfl.)
Rev. Geod. Organizarea Terltor., 13, 1969, č.2, s. 56-63,
1 obr., lit. 5

Početní řešení podmínkových rovnic v první a druhé
části. Transformace koeflcientfl z jedné části do druhé,
řešení normálních rovnic a výpočet oprav. TŠ/Vá

528.341:629.783:528.14=20
KADAR, 1. - KARSAY, F.

Asimple and rigorous method for the adfustment of
geodetic satellite networks by applying arbitrary appro-
ximatic coordinates. (Jednoduchá a exaktní metoda vy-
rovnání sítí kosmické triangulace s použitím libovol-
ných přibližných .souřadnic.)
Acta gend., geoph. et montan Acad. Sci, hung., 4,
1969, č. 1-2, s. 41-65, 6 obr., 8 tab,. 2 příl., lit. 13.
V dnešní době při vyrovnávání sítí kosmické triangula-
ce tvoří značné potíže velké množství rovnic oprav, ne-
dostatek vhodných přibližných hodnot a namáhavé po-
četní řešení ilOrmálních rovnic. Navržené řešení je
založeno na metodě nejmenších čtvercťt. Rovnice, line-
ární vzhledem k neznámým příriistkiim souřadnic, mohou
být získány pomocí jednoho vektorového a jednoho
skalárního součinu. Rovnice oprav se neřeš!, poněvadž
koeficienty normálních rovnic mohou být přímo určeny
z výsledkl' měření a přibližnými souřadnicemi. Přibližné
souřadnice mohou být rovny nule, event. hrubě přibliž-
ným zaokrouhleným číselným hodnotám. Vzbrcii mťtže
být spolehlivě použito pro rovinné i prostorové tvary,
pro jednotlivé body !1ítě. Jsou velmi výhodné pro řešen!
na samočinných počítačích. vI

528.35:52814=20 VÚGTK 10 553
VINCENTY, T.

The seale problem in adjustment of Unear measure-
ments. (Problém délkového měřítka při vyrovnán! trila-
terace.)

Surv. Rev., 20, 1969, Č. 154, s. 164-170, 1 obr., 2 tab.,
lit. 5
Při vyrovnán! délek měřených v sítích navazujících
alespor) na dva body, které jsou pi'edem určeny trian-
gulací, má se vždy uvažovat délkové měřítko. Popis po-
četní metody, při níž je použito jako délkověho měřítka
neznámé při .vyrovnán! délkově měřených sít!. Příklady
vlivu délkového měřítka na výsledky vyrovnání. Tš/Vá

528.414.022.62:528.113=30 VÚGTK 16984
TÁRCZY-HORNOCH, A
Ober die mittleren Fehler des Endpunktes bei offenen
Kreiselpolygonzligen. [O středních chybách koncového
bodu u otevřených gyrotheodolitových pořadťt.)
Mil!. Marksch.-Wes., 76, 1969, Č. 3, s. 115-121, 1 obr.,
lit. 3.
Matematický rozbor závislosti délkových a směrových
odchylek na délkách stran gyrotheodolitového pořadu.
Rozborem bylo zjištěno, že menší počet d,louhých stran
pořadu je vhodnější než větší počet kratších stran,
a to i při měřen! směrfi. Stanovení vztahil mezi střed-
ní chybou a počtem opakování jednotlivých měřen! -
stanovení měřického času nezbytného k dodržení urči-
t~ max. příčné i podélné chyby koncového bodu. Tš/Vá

528.481= 84 VÚGTK 10 816
PI:.ATEK,A

Przybli:i:ony sposób wyznaczania poziomych przesunieé
punktów w sieciach polygonowych na podstawie róžnic
obserwacji okresowych. (Přibližný zpťtsob určování vo-
dorovných posunů bodil na základě rozdílťt periodic-
kých pozorování.)

Geod. i Kartog. [Varšava) 16, 1969, Č. 3, s. 263-277,
5 obr.. 4 tab., lit. 3.
Způsob vycházející z periodicky opakovaných l1hlo-
vých i délkových měření a uvažující i změny připojo-
vacích bodfl. Výpočet změn připojovacích azlmutťt.
Určen! posunfi botlil ve dvoustranně připojeném polygo-
novém pořadu. Polygonová síť s jedním uzlovým bodem.
Polygonová slt s více uzlovými body. Tš,Ná.
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528.489.036.9:624.027.1:681.3.06=30
KLAPPSTEIN, H.

Ein Rechenprogram ZUl' Auswe,rtung von Schornstein-
messungen. (Program pro početnf zpracovánf vtsledkí'1
měření komínO. J
Vermessungstechnik, 17, 1969, Č. 11, s. 420-423, 5 obr.,
lit. 1.

Fotogrammetrické podklady, princip měření a početní
. zpracovánť. Podrobnosti vtpočetního programu. Vi

528.489:627.8(4981=590
COCULESCU,C. - POPESCU, V.

Urmlírirea deformatiiIor barajulni Vidrau de la U. H. E.
Arges prin retele de microtriangulatie. (Zjišťování de-
formací přehrady Vidrau pro vodní elektrárnu Arges
pflmocí mikrotriangulace. J

Rev. Geod. Organizarea Teritor., 13, 1969, Č. 4, s. 10 až
24, 3 obr., 6 iab., lit. 5

Popis geodetické metody použité při měření deformací
jedné z rumul1sktch údolních ~l'ehrad. Vtpočet mikro-
triangulačnf sltě. Rozbor přesnosti měření.

528.489:711.8:681.3=30 VÚGTK 13138

PFEIFER, F.
Anfertignng von Leitungspllinen mit HiIfe von elektro-
nlschen Datenverarbeitungsmaschlnen. (Vyhotovení roz-
vodntch plánO pomocf elektronicktch strojů pro zpraco-
vání údajťl..)

Vermessungsingenieur, 20, 1969, Č. 6, s. 213-218, 1 obr.,
1 tab., lit. 5.

Elektronické kreslicí stroje mohou nahradit pracné ma-
nuální kreslení plánťl. rozvodntch sfH. Popsán postup se
strojem Aristomat (vtrobek fy Dennert a PappeJ spoje-
ným se snímačem Geameter (vtrobek AEGJ, počltačem
IBM 1130 a. řídícím zařízenfm Geagraph 2000 (AEGJ.
Ekonomická konfrontace manuálního a zmechanizova-
ného I1konu dosud nevyznívá jednoznačně pro stroj,
ale vthledově lze počítat se zlepšením poměru v dťl.sled-
ku vzestupu mezd a zdokonalovánf mechanicktch po-
můcek. Sl

528.5.089.6= 30
ALPAR, Gy. -- ORBAN, A.

Vber die Normnng der Prfifungen geodlitischer Instru-
mente. (O standardizaci zkoušek geodeticktch přístro-
jO.)

Acta geod., geoph. et montan. Acad. Sci. hung., 4,
1969, Č. 1-2, s. 175-186, lit. 10.

Studie se zabtvá standardizací zkoušek geodeticktch
přístrojů. Účel těchto zkoušek (problémy kontroly
justac6 pl'lstrojO, údaje o vtkonnosti přístrojO atd. J.
Rozbor zdrojťl. chyb v měření, provedentch geodetic-
ktmi př1Stroji, z hlediska určení charakteristiky výkon-
nosti přístrojO, které se rozdělujf na vnitřní a vnější
zdroje chyb. Kritické zhodnocení středních chyb a me-
tod jejich vtpočtů, použittch pro číselnou charakteriza-
ci I1dajů o vtkonnosti přístrojů. vi

528.519= 20 VúGTK 10 553
MENZIES, G. H.. - LONGLEY-TAYLOR,C.

A remote-controlled substense bar. (Dálkově ovládaná
dálkoměrná lať. J

Sury. Rev. 20, 1969, Č. 154, s. 170-173, 3 obr.

Popis mechanismu s moto rkem, umístěného v hlavici
stojanu a umožňujfcího otáčení latě kolem svislé osy.
Chod motorku je dálkově ovládán elektronicky pomocí
vysílací stanice, umfstěné na stanovlšU pozorovatele.

Tš/Vá

528.59:528.932.6 23. 5. 66 VÚGTK 32461
42 n 9/04 3. 7. 68 Polsko
G 09 b PAT 55685
ODLANICKI-POCZOBUTT,M. - OGORZALEK, J. - NO-
WAK, S. aj.
Urzqdzenie do wykonywania modeln przestrzennego na
podstawie rysnnkn warstwicowego. (Zařízení pTa vyho-
tovování prostorového modelu na základě vrstevnico-
vého plánu. J
3. 7. 1968, 3 s., 1 obr .
Popis zařízení, skládajfcího se z ovládacího, měřícího
a, vtkonného systému a ze systému paměti. Zařízení se
vyznačuje Hm, že je ovládacf systém spoi'en s fotoelek-
tricktm systémem, provádějfcím měření intervalO vrstev-
nic a rozlišujícfm barvy vrstevnic a znázornění vodnfch
tokl1, jakož i se systémem paměti intervall1 vrstevnic a
s regulátorem rychlosti, ktertm je v podstatě záznějový
generátor, ovládajícf Interpolátor a určující reverzní
(vratntJ systém. Zařízení je spojeno s fotoelektrickým
systémem, s korekčním systémem polohy, s ústrojím pro'
stanovení směru pohybu a s interpolátorem. Tš/Vá

528.721.16=30 VÚGTK 2514
NEUBAUER, H.G.
Die GeUindeneigngen nnd lhr Elnflus auf die Lage-
fehler der differenziellen Entzerrnng. (Sklony terénu a
jejich vliv na polohové chyby diferenciálnfho překres-
lení. J
Bildmes. u. Luftbildwes. 37, 1969, Č. 5, s. 179-182,
4 obr.
Z 30 topograficko-geomorfologicktch mapovtch zkou-
šek. v měřítku 1:25000 se zjišťují střední sklony terénu.
Z toho se získávají střednf sklony terénu pro rovinu,
středohoří a velehory, podle nichž se mohou odha,dovat
střední kvadratické chyby při použití ortofotografie.

.Cí

528.722.31.067.4= 30 VÚGTK 2514
ACKERMANN, F. - BETTIN, R.
Vberpriifung einer grossmasstiibigen Orthophotokarte.
(Přezkoušení ortofotomapv velkého měřítka. J Bildmes.
u. Luftbildwes., 37, 1969, Č. 5, s. 186-191, lit. 3.
Drtofotomapa velkého měřHka (1:1000J byla přezkou-
šena podle fotogra.mmetrického vyhodnocenf mapy v mě-
řítku 1:500. Uvádějf se vtsledky pro polohovou přes-
nost topograficktch předmětl'! (silnic, cest, budov] a
pro přesnost vtšek bodl1 v terénu, odvozentch u pro-
fill'!. Kromě toho se porovnává I1plnost podrobností
znázol'llěntch v ortofotomapách. Cí

528.722.31.067.4=30
HOBBIE, D.
Instrumentelle Nenernngen am Orthoprojektor Gi-
gas-Zeiss. (Přístrojové zlepšení na ortofotoprojektoru
G1gas-Zeiss. J
Bildmes. u. Luftbildwes., 37, 1969, Č. S, s. 219-226,
9 obr., lit. 6.
Popisuje se nové "Optické interpolačnf zařízenf" pro
ortoprojektor GZ1 k zamezenf dvojitého zobrazenf a
ztráty podrobností, jakož i elektronfckt "Kreslič
vrstevnic". Pokusná vyhodnocení ukazují při optické in-
terpolaci značné zvtšení přesnosti v poloze, ale roz-
hodující j'8 dosažitelná I1spora nákladl1 asi 20 % z cel-
kovtcl1 nákladl'! na celé dílo ortofotomap (od náletu
až k tiskové předlozeJ. Hospodárnost systému GZlse
tím ještě vfce zvtšila. Cf

528.722.31.067.4=30 VÚGTK 2514
WINKELMANN, G.

Erfahrungen bei der Herstellung von Orthophotokarten.
(Zkušenosti při vyhotovovánf ortofotomap. J
Blldmes. u. Luftblldwes., 37, 1969, Č. 5, s. 183-186.
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Na základě mnohaletfch zkušenosti s vyhotovováním or-
tofotomap se probírají některé problémy, zvláště pak
volba měřítka pro letecké snímkování, pro určování vlí-
covacích bodů, pro ortoprojekci, pro kartografické
zpracování a pro tisk a znázorňování vrstevnic. Ci

528.722.6-503.55:522.61= 30

BECK, H. G.

Zeiss-Koordinatenmessgeriit ASCORECORD. (Zeissl1v
přístroj k proměřování souřadnic ASCORECORD.) Fein-
geriitetechnik, 18, 1969, Č. 10, s. 477-448, 2 obr., llt. 1

Zeissův přístroj ASCORECORD byl vyvinut k proměřo-
vání fotografickfch snímkl1 v astronomii (družicové geo-
dézJ1). Lzo jím proměřovat snímky do formátu 30X30 cm.
K dosažení přesnosti střední souřadnicové chyby
± 0,001 mm bylo využito vhodnfch konstrukčních
prvkl1. V r. 1970 má být vyvinut novf typ ASCORECORD
model E s větším počtem konstrukčních uzld. Tš/Vá

528.738:528.35.021.6= 861
BRAUM,F.

O upotrebi elektrontskihdaljinomjera za odreotivanje
orijentacionih tai!aka. (Použití elektronickfch dálkoměrd
pro určování vlícovacich bodd.)

Geod. List, 23, 1969, Č. 4-6, s. 83-102, 12 obr., lit .. 3.
Popis nového hospodárnějšího zpdsobu určování vlíco-
vacích bodd při fotogrammetrickém měření kombinaci
trilaterace s triangulací, přičemž se vzdálenosti pro tri-
lateraci měří úsporně elektronickfmi dálkoměry. Jsou
uvedeny příklady určování protínáním, rajonováním
(polárními souřadnicemi) a polygonometrií. Je také při-
pojen číselnf vfpočet a vfpočetní program. Cí

528.738:528.335.2= 82

NAUMOV,Ja. V.' VŮGTK 15 937
O planovoj privjazke aerosnimkov s pomolč'ju topogra-
fii!eskich svetodal'nomerov. (Situační připojení letec-
kfch snímkd pomocí topografickfch světelnfch dálko-
měrd.)
Good. i Kartogr. (Moskva), 1969, Č. S, s. 51-'58,
1 obr., 1 tab., Ut. 3.
Podány jsou vfsledky výpočtd, které ukazují, že použití
světelnfch dálkoměrd TD-l, ST-62, "Kristal1" atd. pro
situační připojení leteckfch snímkd při stereofotogram-
metrickém mapování ve velkých měřítkách (1:5000 a
1:2000) umožňuje obejít se bez zhuštění hlavního geo-
detického základu (při hustotě 1 bodu na 50 km2 a
v množství případil i na 100 km2) do hustoty, která je
předpokládána "Instrukcí pro budování státní geodetic-
ké sítě SSSR", vydanou v r. 1966. vI

528.722.65:528.422= 82
MARKOV, V.

lz opyta rabot po stereotopografičeskoj s'jemka v mal-
tabe 1:10000 s vysotoj sečenija 'reI'jefa 1 m. (Zkuše-
nosti se stereofotogrammetrickfm mapováním v měřítku
1:10 000 s intervalem vrstevnic 1 m.)
Geod. i Kartogr. (MoskvaJ, 1969, Č. 5, s. 44-50, 1 obr.,
5 tab.
Výsledky mapování terénu na univerzálních přístrojích
typu SD s intervalem vrstevnic 1 m pomocí leteckých
snímků v měřítkách 1:12000 a 1:15000 (fk = 100 mm).
Přesnost vyhotovení vrst'evnic je charakterizována
střední chybou e = 0,20 a 0,29 m pro H = 1200 a
1500 mm. Výsledky zkušebních prací při fotogrammet-
rickém. zhuštění výškopisného základu a mapování te-
rénu s intervalem vrstevnic 1 m pomocí vlícovacích
bodil na přístrojích SD-3 s použitím leteckých snímkil
v měřítk.i 1:12000 (fk = 100 mm) a s rytim vrstevnic
na uměJfch hmotách. Přesnost mapování terénu je cha-
rakterizována veličinou 8 = 0,24 m.

528.74:528.44(430.1)"30 VŮGTK 2 332
MAIER, L.
Verschiedene Anwendungen der Photogrammetrie im
bayerischen Fortfiihrungsvermessungsdienst. (Rdzné po-
užiti fotogrammetrie v bavorské evidenční měřické služ-
bě.)
Al1g. Verm.-Nachr., 78, 1969, Č. 9, s. 365-372, lit. 14.
Popisují se možnosti vhodného uplatnění fotogrammetrie
při doplňování, údržbě, resp. obnově map vedených po-
zemkovými úřady. Jedná se zejména o překreslování le-
teckých snímkfl, budování rámcové sítě (sítě zhušťova-
cích bodil) a zaměřování osazených hraničních kamenil.
K pořizování leteckých snímkil bylo použito Zeissovy
řadové měřické komory RMK 15/23. Tš/Sk

528.9 KARTOGRAFIE

528.9:681.3:519.2=30 VŮGTK 15 708
KILCHENMANN,A. - GACHTER, E.
Neuere Anwendungsbeispiele von quantitativen Metho-
den, Computer und Plotter in der Geographie und Karto-
graphie. (Novější příklady na použití kvantifikačních
metod, samočinného počítače a automatického kreslícího
zařízení v geografii a kartografii.)
Geographica Helvetica 24, 1969, Č. 2, s. 68-81, 12 obr.,
5 tab., lit. 9.
Rychlý rozvoj samočinných ,počítačil umožňuje v posled-
ních letech daleko větší využití moderních statistických
metod v četných vědeckých oborech než kdykoliv před-
tím. Zatím co v anglicky mluvících zemích se tyto me-
tody stálé více uplatňují v geografii, jsou ještě poměrně
málo známé ve Švýcarsku. Studie naznačuje způsob, jak
je možno pomocí samočinného počítače usnadnit řešení
kartografických problémil, přičemž se vychází z vý-
sledkfi dvou klasifikaci, vypracovaných na základě ana-
lýzy číselných faktort'i. vI

528.924=867 VŮGTK32 403
PENČEV, r.
Naj-podchodjalt sloj za pozitivno gravirane. (Nejlépe
vyhovující vrstva pro pozitivní rytí.)
Sbor. Trudove (Sofija), 1969, Č. 2, Sofija, NllGiK, s. 93
až 95.
Stále širší využívání moderní techniky a technologie
ve všech odvětvích národního hospodářství. Zkoušky
prováděné v BLR s existujícími postupy a technologiemi.
Dodatečná zkoumání. Nanášení ochranné lakové vrstvy.
Získávání obrysu. VK

528.93:912(084.3) •••30
LANGER, H.
Rationalisierung der kartographischen Dokumentation
fiir chorographische Karten. (Racionalizace kartografic-
Iké dokumentace !pro choI'ograf1cké mapy.)
Vermessungstechnik, 17, 1969, Č. 10, s. 385-388.
Předpoklady kartografické dokumentace pro údržbu do-
savadních a tvorbu nových map. Řešení některých zá-
sadních problémfi spojených s vytvořením optimálního
systému kartografické dokumentace pro chorografické
mapy. Sch/Vá

528.93:912(084.3-13):91=30 VŮGTK 13 171
SCHULZ, G.
Miiglichkeiten einer geographischen Aussageerweite-
rung der Topllgraphischen Karte1:25 000; erlliutert am
Beispiel einer Kartenprobe. (Možnosti rozšíření geogra-
fickfch výrazových prostředkt'i v topografické mapě
1:25000; objasněno na příkladě zkušební mapy.)
Kartogr. Nachr., 19, 1969, Č. 4, s 138-145, 4 obr., 1 pří!.,
lit. 22.
Dějiny zemského mapování v měřítku 1:25000. Dnešní
topografická mapa 1:25000. Krajina na leteckém sním-
ku. Pokus o optimální geografické řešení obsahu mapy
1:25000. Tš/Vá
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528.711.4.088.3 = 30 VOGTK 11200
BONAU, U.
Zur Genauigkeit von Photl)IJrofilen. [O přesnostl foto-
grafických profilů.)
Vermessungstechnik, 18, 1968, Č. 8, s. 298-300, lit. 1.
Jsou uvedeny výsledky praktických zkoušek a prove-
deno jejich srovnání s požadavky instrukcí 05-23 a
C5-H. Získaná přesnost - mh = 0,05 m a m<= 0,10m
-I vyhovují požadavkům, kladeným na body v terénu.

vI

528.722.61~523.8 = 30 VOGTK 17479
HEYROTH, A.
Neue Wege bei der Konlltruktion photogrammetrischer
Gerlite unter besonderer Beriicksichtigung des Stereo-
trigomat. [Nové cesty v konstrukci fotogrammetrických
přistrojil se zvláštním zřetelem ke Stereotrigomatu.)
Zeiss Jena Nachr., 1968, č. 8, s. 40 -66, 19 obr., lit. 7.
V článku vysvětluje autor nové zásady pro konstrukci
vyhodnocovacích přístrojů fotogrammetrických a stu-
duje jejich uskutečňování na přistroji Stereotrigomat.
Velmi podrobně popisuje zvláštnosti konstrukci Stereo-
trigomatu. Cí

528.74(21) : 528.481 30 VOGTK 17479
OSTAFICZUK, S.

Die Anwendung der terrestrischen Photogrammetrie
zur Oberwachung tiitiger Rutschungsgebiete. [Použiti
pozemní fotogramme'trie k střežení území činných půd-
ních sesuvů.)
Zelss Jena Nachr., 1968, Č. 8, s. 274-283, 1 obr., 2 tab.,
lit. 3.
Změny polohy určitých míst v terénu sesuvem půdy
se nejlépe zjistí dvojim nebo několikerým pořízenim
jednotlivých snimků z téhož stanoviska a v témž smě-
ru, ale v různých časových obdobích. Jednotlivé sním-
ky se spojují ve stereodvojice a proměřUjí se na nich
tzv. časové paralaxy, a to v normální a o 90 o otočené
poloze. Autor podrobně popisuje způsob pro fotogram-
metrické zachycení změn polohy. Cí

528.74:711.7= 84 VOGTK 8055
CIOl.KOSZ, A. ~ MISZALSKI, J.

Zdj@cia lotnicze w badanlach miejskiego ruchu kolowe-
go. [Použiti leteckých snímků k průzkumu městské
dopravy.)
Przegl. geodez., 40, 1968, č. 5, s. 207-211, 8 obr., 4 tab.
Výsledky průzkumů dopravního ruchu ve Varšavě. po-
mocí leteckých snímků. Ve stanovený den a v určité
denní době byly pořízeny letecké snímky s 80 % pře-
krytem s výšky 2100 m za účelem redukovat na mini-
mum mrtvý prostor způsobený výškovými budovamI.
Při rychlosti letu 275 km/hod. činilo časové rozpětí
mezi jednotlivými jízdami vozidel asi 5 vteřin. Středni

rychlost pro všechna vozidla na Maršálovské třidě
činila 19,1 km/hod. Střední chyba rychlosti daného
vozidla činila '±1 km/hod. Autoři navrhuji vzorce pro
určení některých ukazate,lů, jako jsou např. dopravní
zácpy, parkování, poměr jedoucich vozidel k vozidlům
parkujícím a střední chyby vyskytujíci se při průzku-
mu tohoto druhu. vI

528.9 KARTOGRAFIE

528.935:061.3(436) [079.3)
ROUBÍK, O.

VOGTK 33 412
R'~ousko
CEST-Z-7.9.-
14. 9. 69

kongresu pro ná·Zpráva o účasti na X. mezinárodním
zvosloví.
Pr<aha, ČÚGK 1969, 7 s.
Účast na zasedání X. mezinárodního ,koogresu pro ná-
zvos,loví, ,konaného 7.-14. 9. 1969 'VeVfdrri. Zí'skání 'pře-
hledu o současném sM:vu, pr,axl a použí'vání geografic-
kého názvosloví. Současně byly ,podány informace o ob-
dobných pracech v ČSSR. V dlSkll'sfch byly Ip'rojednány
ně'které problémy současnést;a!ndlllrdi:ooce geogr;afic'kého
názv'OIsloví,kte,ré budou 'vyúžity j'a1k'při organi:zad ná-
z'VoslovlIléčinmosti 'v ČSSR, tak při úč1asti ČSSR 'v mezi-
národní'ch organizacích. Návště~a 'různýoh ,institucí geo-
grla'fj,c~ého' a ,kaa:-togr'afickélho ch,araiktp.Tu a /Získány 'po-
znat'ky z oboruk'artogr'afie.
[Doveze'né ma'te'fiály uloženy v Iknilho~ně Kart:og1"afic~é
informační sllužby Kartogr'afiokého nakladatelství pod
Č. 6432-6439.) Sch/Chv

528.935:655.287=30 VÚGTK 16 459
LAY, H. G.

Der Lichtsatz in der Landkarte ••herstellung unter be-
sonderer Beriicksichtigung des "diatype" GeriiteSi. [Fo-
tosazba ve vyhotovování map se zvláštním zřetelem
k "diatype" přístroji.)
Nachr. Kl8.rten- u. Verm.-Wes., řada 1., 1969, Č. 40,
s. 5-32, 14 obr., lit. 22.
Historie fotosazby, fotosázecí přístroje pro popis map,
fotosazba přístroje "diatype", zejména pak nejdfileži-
tější funkce přístrojů, zkušenosti při praktické práci,
příslušenství a ošetřo~ání, diatypová písma, dále sázecí
stroj "diatronic", rentabillna a otázky personální a bu-
d,oucnost fotosazby. Cí

528.942:33.91
HLOUŠEK, P.

VÚGTK 33541
VYZK-Z-348

Metodika a způsob kartografického znázornění vlivů hos-
podářské činnosti v geografickém prostředí.
Praha, VÚGTK 1969. 29 s., 1 obr., 1 ,přít [9 s.)
Dílčí výzkumná zpráv·a obsahuje a shrnuje výsledky díl-
čího výzkumného úkolu J-0-76-4/11 "Výzkum optimálnich
souborů map a atlasů pro posuzováni vlivu hospodářské
činnosti v geografickém prostředí" za léta 1969 a 1969.
Metodika úkolu předpokládá jeho dokončení v r. 1972.

vI

528.942:91
PLACHÝ,O.

VÚGTK 33568
VÝZK-Z·343

Výzkum metod a prostředků pro zobrazení 'výsledků
geografické rajoniz.ace. (Dílčí výzk. zpráv,a.)
Praha, VÚGTK 1969. 439 s., čet. obr., 5 tab.
Dílčí výzkumná zpráva obsahuje výsledky výzkumu kar-
tografických metod a prostředků pro zobrazení průmyslu
a 'pro zobrazení dojížďky a dopravy. Pro kartografické
zobrazení průmyslu byla zvolena metoda čtvercové sítě,
pro kterou byla s výhodou využita jednotná trigono-
metrická síť katastrální. Touto volbou byly vytvořeny
optimální Ipodmínky pro ekonomické a matematické
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zpracovánf výsledkti geografické rajonizace. Návrh na
mechanizaci záznamu a selekci ekonomicko-geograflc-
kých informacf a také návrh barevné stupnice a jednot-
ných mapových značek. PříI.: topografie, sestavitelské
a vydavatelské orig. Jihočes. a Jihomorav. kraje ve čtver-
cové síti. lili

528.952=867 VJúGTK32403
KOEN, B.

Aktualni problemi na izrabotka na relefni karti.
(Aktuálnf problémy zhotovovánf plastických map.)
Sbor. Trudove (Soflja], 1969, Č. 2, Sofija, NIIGlk,
s. 33-58, 14. obr., 5 tab.
Zdokonalenf technologie výroby plastických map. Ně-
které zvláštnosti plastických map. Výhody a nevýhody
těchto map. Hodnoceni kvallty plastického modelu. Věr-
nost zobrazení terénu. Měřítko plastického modelu. Me-
toda zkoušenf kvallty plastického modelu. VK

912.4:37:91=50 VÚGTK 27 405
TRAMBUSTI, E.
Dei sussidi dldattici cartografici per l'insegnamento
dela geografia. (Učebnl kartografické pomi\cky pro
vyučováni zeměpisu.)
Bol1. Assoc. ital. Cartogr., 1969, Č. 15, s. 29-31.
Autor považuje používáni atlasti k vyučováni hned od
prvnlch třld za nevhodné, protože žáci si nedovedou ani
ve vyššfch třfdách správně představit zásady zobra-
zení a hned na začátku sl vytvářejl mylné dojmy.
Doporučuje začft předevšfm s použfvánlm gl6bfi, na
nichž si děti vytvoři správnou představu o zemském
povrchu a lépe pochopf zeměpisné sftě. Druhou po-
mi\ckou by měla být jen plastická mapa, která zase
věrně ukáže terén na části zemského povrchu bez
zakřiveni. Teprve po seznámeni s tvarem Země, zobra-
zenf na něm, zmenšenou plastikou je dost času na
postupné zaváděnf značek a zpi\sobu zobrazeni na
mapě. Ci

912.43(091) =30
KARTEN
Karten vor 2000 Jahren. (Mapy před 2000 lety.)
Vermessungstechnlker, 40, 1968, č. 12, s. 254-255.)
Prvé mapy jednotlivých t1zeml v Clně 2000 let př.
n. I. Prvopočátky u řeckých f1losofi\. Začátky teo-
rie a poznáni u básnlka Homéra (určeni 4 větrných
stran). Vypracováni prvé mapy připisováno Anaxi-
mandrovi (645 př. n. 1.). Hekateus upřesnil jeho mapu
rozdělenlm na 2 stejně velké kontinenty. - Názory
řeckých mosofi\, zvl. Pythagora a Platona na vznik
a podobuZemě. Eudoxi\v prvý globus. - Alexandria
- duchovnl centrum helénského světa. Úpadek vědy
vllvem řfmské nadvlády. Sch/Vá

912.43(669)-=30 VÚGTK 13 171
FREITAG, U.
Die kartographische Darstelluog Nlgeriens. (Kartogra-
fické zobrazeni NIgerie.)
Kartogr. Nachr., 1969, č. I, s. 7-17, 3 obr.
Mapy a meřlcké práce v Nigérl1. Úřednl kartografie.
Soukromá kartografie. Topografické mapy NIgérle.
Stará kartografická dUa. Modernl kartografická dUa.
Národnl atlas Nigérle. Mimonlgerijské přlspěvky ke
kartografickému zobrazeni t1zeml Nlgérie. Mapová dna
Afriky německé výzkumné společnosti. Chv

912.43:311=20 VÚGTK 33 196
OlCKINSON, G. C.
Statlstical mapping and the presentatioo 01 statistics.
(Tvorba statistických map a jiné formy zveřejňovánf
statistických t1daji\.)
London, Arnorld 1968. 160 s., 49 obr.
Požadavky na statistické Il1lIlPY.Statistické techniky:
1. statistické diagramy, 2. statistické mapy. Účel sta-
tistiky. Volba vthodné metody a jejl maxlmálnl využlU.
Celkové tematické zaměřeni statistické mapy. Přfklady
statistických Il1lIlpa dlagrami\. Zdroje statistiky. Seznam
statistických zprávo Velké Brltánl1, uveřejněných v le-
tech 1801-1931. Tš/Vá

912.43:528.46:711.163= 30
ELEKTRONISCHE
Elektrooische Auswertung yon Flurbereinigungskarten.
(Elektronické vyhodnocováni scelovacfch map.)
Vermessungstechniker, 41, 1969, č. 1, s. 4-7, 4 obr.
Elektronické zařfzenf, lntegromat, Instalované u sce-
lovacfho t1řadu v Bambergu v Bavorsku, automatizuje
sestaveni t1daji\ starého stavu (výměra, kult~ra, boni-
ta, zvláštnosti polohy a vzdálenosti) pro výpočet ná-
rokfi do nového stavJl. Zmfněné t1daje jsou snfmány
z označentch kopH map fotoelektricky a registrovány
na děrné pásce k dalšfmu zpracováni samočinným po-
čftačem. Popis přlpravy map, postup vyhodnocováni.

SI

912.43:796.5( 497.2) :025.4 = 867
BAMBALDOKOV,N.

Klasifikacija na kartite za turizam v NR Balgaria. [Kla-
sifikace turistických map LR Bulharské.)
Sbornik Trud.ove, Sofija 1968, Č. 1, s. 90-96.
Autor dělí mapy při klasifikaci do 7 základních sku-
pin, polltické a administrativní mapy, mapy ekonomické,
sídllštní a kulturnf, historické, přfrodnfch jevi\, čili
fyzickozeměpisné, paleografické a technické. Skupiny
se pak mohou dělit na dalšf podskupiny, z nichž do
jedné patří i mapy turistické. Tyto mapy klasifikuje a
popisuje autor podle předběžného jejich určenf, měřftka,
objemu, podle speciálnfho obsahu a podle jejich využiti.

Cí

VÚGTK 33 076
VfZK-Z 269

map pro vyni!oYlinf děje-

912.43:930:37 (047.3)
HORjAK, J.
Výzkum koncepce nástěnnfch
pisu.
Praha, VÚGTK 1967. 69 s., 3 ,přll.
Návrh nové koncepce nástěnných map pro vyučovánf
dějepisu na ZDS IlI. svvS a návrh souboru těchto map.
Ukázka nástěnné mapy "Bllzký výdhod ve starověku"
je uložena v 1 exempláří v KO-VOGTK. vi

912.44(091) =20 VÚGTK 29 210
ALDNSO, P. G.
The First atlases. (Prvnf atlasy.)
Canad. Cartographer, 5, 1968, Č. 2, s. 108-121, lit 15.
Tři sMrky map, které stanovUy styl, formát a obsah
pro prvnl stoleU publIkovánf atlasi\. Jsou to: Ortel1o-
vo Theatrum orbis terrarum z r. 1570, Braunovy a
Hogenbergovy Civitates orbis terrarum z r. 1572 a
Waghenaerovo Spieghel der Zeevaert z r. 1584. Zkou-
maná témata se zabývajf starobylými formami atlasi\
a rtiznýml okolnostmi s jejich vyhotovovánlm sou vi-
slcími, vyhotoviteli těchto prvnlch děl, dále vydává-
nfm prvnfch atlasi\, jejich vydavateli, rytci, tiskaři
I znázorňovánlm obsahu map v atlasech. Cf
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347.235.11(437) :338.23
VALKA, O.

VÚGTK 33552
VÝZK-Z-336

Automatizace zpracování změn v operátech evidence
nemovitostí.
Praha:, VÚGTK1969, 18 !s., 65 pří!.
Třetí dílčí výzkumná zpráva informující o výsledcích
výzkumu v r. 1969. Upřesnění koncepce řešení, návrh
konečné formy organizačních dat a výkazu změn, popis
dosud vypracovaných a odladěných programů pro MINSK
22 pro vstup základního stavu, provedení změn ,a výstup
nového stavu, jakož i přehledu úhrnných údajů evi-
denčních ~istů,který bude podkladem sumarizačním.
Popis programu pro kontrolu vstupních dat. V přehledu
uvedeny programy již vyhotovené a programy, které
mají být vyhotoveny v příštím roce. vI

528 GEontzlE, FOTOGRAMMETRIEA KARTOGRAFIE
VŠEOBECNĚ

528[100.9) VÚGTK 33526
SKLADAL, L.
Možnosti a předpoklady prací v rozvojových zemích Ina
úseku geodézie a kartografie.
Ve: Sborník přednášek ze semináře o geod. pracich v roz-
vojových zemích. Brno, IG 1969, s. 1-16, 1 t,ab., lit. 14.
Podmínky vývozu geod. a kartogr. prací a výrobků do
rozvojových zemí. Přehled vyspělých ~aměměřických ,or-
ganizací ve světě, zabývajících se exportem prací. Potře-
ba mapovacích a kartografických prací v rozvojových
zemích. Další předpokI.ady 'pro získání zahraničních pra-
cí. Materiální vybavení pro práce v zahraničí. Výzkum
a ověřování nových metod ,a technologií. Organizační
předpoklady. Propagace čs. geodézie a 'kartografie v za-
hraničí. Závěr. SchlVá

528[437) [100.9) VÚGTK 33526
KLIMEŠ, M.
Program technické pomoci a možnosti ěeskoslovenských
expertů - geodetů.
Ve: Sborník přednášek ze semináře o geod. pracích v roz-
vojových zemích. Brno, lG 1969, s. 29-32.
Zkušenosti topo,grafického inženýra - prvního čs. exper-
ta v resortu geodézie a kartogr,afie v Somálsku - jedné
z nejméně vyvinutých zemí Afriky. Forma ,pomoci OSN.
Základní informace o životních podmínkách Somálska.
Pomoc poskytnutá Somálsku v oboru topografie, foto-
grammetrie akartografie. Poukázání na stížené podmín-
ky, ~kterých musí experti OSN plnit svěřené úkoly.
Přehled požadavků kladených na experty OSN, jež jsou
vysíláni do rozvojových zemí. .SchNá

528.001.5= 30
MESSERSCHMIDT, E.

Die Bedeutung der geodiitischen Forschung fiir die Pra-
xis. (Význam geodetického výzkumu pro praxi.)
Z. Verm.-Wes., 94, 1969, č. 12, s. 518-524.
Práce německého geodetického výzkumného ústavu za-
hrnují jednak ryze vědecká zkoumání, jednak - a to
především - ře'šeníproblémů měřické praxe: přesné
rozhraní mezi oběma kategoriemi však nelze vést, neboť

včerejší čistá teorie může zítra nabýt praktické závaž-
nosti. Úkolům podníceným praktiky, např. z elektronic-
kého měření délek, je věnována plná pozornost a ústav
se může pochlubit čertnýml úspěchy. Z vlastní jeho čin-
nosti přináší jisté důsledky pro praxi účast na vyrovná-
ní evropské jednotné nivelační sítě (REUN) a s tím spo-
jená gravimetrická měření. K mezinárodně důležitým
praktickym úkolům patří pozorování družic, spolupráce
s geofyziky ,a geology a vyrovnání evropské základní
trigonometrické sítě. šl

528:001= 30 VÚGTK6 266
SlGL, R.
Geodiisie in Wissenschaft und Praxis. [Geodézie ve vědě
a praxi.)
Z. Verm.-Wes., 94, 1969, Č. 12, s. 469-481, lit. 13.
Slavnostní přednáška na dnu geodetů v Norimberku, vě-
novaná propagaci techniky a zejména geodézie. Technic-
ké a přírodní vědní obory nezaujímají 'v le'topisech lid-
stva místo, jaké by bylo úměrné jejich vědeckému význa-
mu i ovlivnění civilizačního pokroku a blahobytu obyva-
telstva naší planety. Jména vynikajících geodetů, karto-
grafů a astronomů zasluhují ne menší úctu než politiků
a vojevůdců. Potěšitelný vzrůst prestiže technických věd
a praktiků v posledních dvou stoletích a :zvláště v na-
šem věku v souvíslosti s rozvojem elektroniky a kosmo-
nautiky. Také podíl geodézie na stavební lazemědělské
činnosti nabývá na váze. Nutno věnovat více péče od-
bornému vzdělání.

VÚGTK 33559
VÝZK-Z-361

528:061.14
330.401

VOLFÍK,
Výzkum
dézie.
Praha, VÚGTK 1969. 34 s., 10 pří!.
V teoretické části je výklad základních pojmů teorie ří-
zení ,a organizace. V rozborové části je analýza současné
organizace oblastního,lústavu geodézie a v závěru dopo-
ručení návrhu úprav současné organizační struktury ve
dvou variantách se schématy organizačních modelů. Do-
poručení se týkají úseku organizace, řízení a iregulace,
úseku kádrového, inovačního a oblasti dalšího výzkumu.

vI

B. - FUČÍKOVÁ, J.
optimální organizace oblastních ústavů geo-

528:331.1
ME1SSLER, A.

VÚGTK 33558
VÝZK-Z-360

Obecné profesiografické schéma a systém hodnocení
pr,aoovníků pro úěely resortu geodézie a kartografie.
Praha, VÚGTK 1969. 60 s., 4 příl., lit. 25.
Obecné psychologické profesiografické schéma, navrže-
né p,ro specifickou potřebu resortu geodézie a kartogra-
[je ,a jeho aplikace v systému hodnocení pracovníků v té-
že sféře. Těžiště práce je v kapitolách 3 a 5, kapitola 2
a 4 shrnuje obecné poznatky profesiogr.afie a teorie
hodnocení pracuvníků. Celá práce navazuje, na výsledky
řešení úkolu v r. 1968 (a v 1. pol. r. 1969) .a bude po-
kračovat i v r. 1970, kdy bude ce'lý úkol ukončen závě-
rečnou výzkumnou zprávou. Výsledky výzkumu budou
pomůckou pro personální útvary a ved. pracovníky při
výběru, výcviku, rozmisťování a řízení pracovníků, zvy-
šování jejich kvalifikace, vytváření kádrových rezerv a
zejména pro pracovní hodnocení řídících ,a výkonných
pracovníků. vi

528:338.2=30
GRAF, F. X.
Moderne Landesvermessung. (Moderní IZeměměřictví,)
Z. Verm.-Wes., 94, 1969, Č. 12, s. 489-496, lit. 6.
Technický pokrok praktické geometrie je k:harakterizo-
ván fotogrammetrií, elektronickým měřením vzdáleností,
automatickým kreslením, kartografickou rytinou na fó-
liích z 'plastických hmot, ofsetem,rychlolisem a elek-
tronickým zpracováním a využíváním výsledných údajů.
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V tomto· směru je třeba dále pokračovat i při údržbě
aperátu a v zdokonalování služeb veřejnosti, při regis-
trací držby a územním plánování. Lidská práce musí být
snížena na nutné minimum a rychlost informace musí
dosáhnout takřka okamžité pohotovosti. Cílem je plně
automatizovaný k,atastr. ŠI

528:629.783=20 VÚGTK 15936
HUNTER, W. H.
Satellite geodesy. (Družicová geodézie.)
Austra!. Surv.-r., 22, 1969,č. 7, s. 493--501, 1 tab.
Přehled důležitých mezníků ve vývoji oboru družicová
geodézie. Uskutečňování národního programu družicové
geodézie USA, jehož úče.lem je vybudování jednotné svě-
tové geodetické sítě a určení tíhového pole Země. Popis
existujících technik družicové geodézie, jejich rozvoj a·
použití k řešení dalších problémů Země. Rozšíření těchto
systémi't na účinné studium jiných Ip,lanet. TšiVá

528.338.021.6/.7:528.526.6
DELONG, B.

VÚGTK 33540
VÝZK-Z-342

Zaměřování bodů elektronickými dálkoměry a gyrotheo-
dolity.
Praha, VÚGTK 1969. 38 s., 2 obr., 15 tab., 3 pří!., lit. 7.
V r. 1966/69 byly 'provedeny lve VÚGTK v Praze ověřo-
vací zkoušky gyrotheodolitu Gi-B2, malého světelného
dálkoměru typu geodimetr AGA-6, elektrooptického dál-
koměru typu EOS a pro sr0'vnání !l'ádiového dálkoměru
typu tellurometr MRA-1/CW. Cílem zkoušek bylo ověřit
přesnost uvedených přístrojů, prozkoumat možnost je-
jich nasazení na zaměřování rbodů bodového pole a vy-
pracov,at k tomuto účelu potřebné technologické postu-
py. Předložená závěrečná výzkumná zpráva dokumentuje
výsledky ověřovacích zkoušek přesnosti a různých me-
tod zaměřování bodů pomocí elektronických dálkoměrů
i gyrotheodolitu i kombinací obou druhů přístrojů a
podává technickoekonomické zhodnocení. zkoušených
metod. Z dos,ažených výsledků jsou nakonec vyvozeny
závěry o možnosti a vhodnosti použití uvedených pří-
strojů a metod pro pJnění !úkolů geodetické praxe. vi

VÚGTK 33565
VÝZK-Z-325

528.35
KUČERA, K.
Měření a výpočty v čtyřúhelníkové A-G síti s odvozený-
mi stranami a azimuty.
Praha, VÚGTK 1969. 79 s., 47 obr., 20 tab., 2 pří!., lit. 12.
Rozvoj koncepce výzk. zpr. 299/1968 trilaterační sítě
:; odvozenými stranami a :azimuty. 1. Odh,ad rozsahu
prací a jejich trvání prováděné ve, stadiu předreko-gnos-
kačním. 2. Barometrické výškové podkLady matem. re-
dukce rádiově měřených délek. 3. Odvo-zení podélné a
příčné odchylky délkového řetězce obecného tvaru jako
podklad 'pro určení v,ah odvozených veličin. 4. Teorie
a organizace vyrovnávacích výpočtů A-G sítě. 5. Úprava
Gaussových vzorců pro úhlové opravy ik Legendrovu ře-
šení na přehlednější tvar. 6. Návrh způsobu 'vkládání
sítě 1. řádu Ido primární A-G sítě velkých geodetických
čtyřúhelníků. 7. Shrnutí celého 'postupu budování A-G
sítě, demonstrace na modelovém .příkladu. vi

528.4:681.3= 84 VÚGTK 8055
GAZDZICKI,J. - GEDYMIN,W.
System MAPA 1. (Systém MAPA 1.)
Przeg!. geodez., 41, 1969, č. 11, s. 454-459, 9 obr.
Popis systému MAPA 1, určeného 'pro masové inženýrské
výpočty na samočinných počítačích typu GEO 2. Systém
5e skládá z jazyka MAPA 1, v němž se zapisuje obsah
řešené úlohy ve fo-rmě řady instrukcí a programu MA-
PA 1, řídících činnost počítače v procesu použití běž-
ných instrukcí. vi

528.45:528.9:347.235.11(7) = 20 VÚGTK 13 221
BLACHUT, T. J.

Technical and organizational problems in urban sur-
veying and mapping. (Technické a organizační problé-
my městské geodézie a kartografie.)
Canad. Surv-r, 23, '1969, Č. 4, s. 409-419.
Správa a rozvoj měst značně závisí na informacích po-
cházejících z dobrých měření ,a map. Avšak ve,lmi málo
měst na severoamerické 'pevnině má zeměměřická stře-
diska, 'která by zajišťovala tyto informace. Rozbor !růz-
ných typů městské geodetické a kartografické činnosti.
Pozornost je věnována potřebě koordinace této čtnnosti
v integrovaném systému. Tento integrovaný systém má
být vybudován na základě víceúčelového katastrálního
systému. Některé principy, které rpomohou k založení
tohoto systému a několik návrhů :týkajících se organi-
zace a financování městského zeměměřického střediska.

vi

VÚGTK 33566
VÝlK-Z-329

528.481:622.1:551.244(437)
VYSKOČIL, P.
Výzkum svislých pohybů zemské kůry v těiebních ob-
lastech CSSR, Mostecká pánev. Etapa II.
Praha, VÚGTK 1969, 24 s., 5 obr., 5 tab., 3 pří!., lit. 6.
Výslepky nového opakovaného měření zvláštní nivelační
sítě v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru.
Zpracování všech dosavadních měření ev dané oblasti.
Numerické a grafické výsledky a jejich zhodnoceni. vi

528.482:627.8= 30
KOBOLD, F.
Neues liber Deformationsmessungen an Staumauern.
(Nové zpfIsoby měření deformací přehradních zdí.)
Z. Verm.-Wes., 94, 1969, Č. 12, s. 496-504.
Měření deformací přehrad vkládá velkou odpovědnost
na geodeta, a' proto vyžaduje odborníka fungovanétlo
jak teoretickými 'Znalostmi, tak ,i delší měřickou praxí.
Mimořádná přesnost výsledků nezávisí jen na .pe,člivosti
samotného měřického úkonu, ale také na přesném vy-
šetření tížnicových odchylek, !na vlivech refrakce a na
zhodnocení 'délkových měření. Metody triangulační oB
polygonové, kritéria přesnosti, zejména v délkách, po-
stup při výpočtu a vyrovnání sítí, tespektování zmíně-
ných rušivých momentfI. Volba měřických období, vnější
podmínky. ŠI

528.482:669.162.2= 84 VÚGTK 8055
GORCZYCA,J. - CZAJA, J. - !GMYREK,J.
Pomiary wychyleií osi wielkiego pieca w czasie jego
eksploatacji. (~ěření výchylek osy vysoké pece během
jejího Iprovozu.)
Przeg!.geodez., 41, 1969, Č. 12, s. 511-514, 4 obr., 4 tab.,
lit. 4.
Středy vodorovných řezů vY,sokou pecí v rovinách prs-
ténců, určující osu pece, musí ležet na Ijedné svislici.
Provedeno prověření této podmínky pomocí podrobného
měření metodou úhlového protínání a 'směrovým zaměřo-
váním prsténcfI. Na 'Základě \provedených měření :byla
zjištěna chyba v určení excentricity me= ±0,016 mm.
Ani dvojnásobná hodnota vypočtené chyby nepřekračuje
přípustnou toleranci. ) vI

528.489':621.873:669.041.44=84 VÚGTK 8055
ROLA, F. - SMIAtOWSKA-UBERMAN,Z.
Metody regulacji szyny jezdnej dzwigu :obootowego pie-
ców szybowych. (Metody seřizování dráhy otočného je-
řábu šachtových pecí.)
Przeg!. geodez., 41, 1969, 'č. 12, s. 507-510, 3 obr.,
5 tab., lit. 3.
Popis metod seřizování dráhy otočného jeřábu, zejména
metodoupolárnou oB metodou měření vzepětí obloukfI. Ro·z-
bor přesností těchto metod. Přípustné opravy v seřizování
nemohou překročit 80 mm. Maximální 'Přesnost 0,5 mm
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zaručuje použití korektoru Matis. Přesnost měření Ipo-
mocí přístroje s napjatým drátem se pohybuje okolo
1 mm; obdobnou přesnost má metoda polárná. vi

528.489:621.9
HERDA, M.

VÚGTK 33539
VnK-Z-341

Výzkum zásad metodiky geodetických mikrosítí při mon-
táži a kontrole velkých strojních součástí a !Zařízení.
Praha, VÚGTK 1969, 33 s., 14 obr., 5 příI., lit. 5.
Řešení !obecné metodiky geodetických mikrosítí při apli-
kacích ve strojírenství a prumyslu. Řešení hlavních zá-
sad volby mikrosítí z hlediska metody, 'která se p,oužívá
pro určení polohy jednotlivých :podrobných bodu, dále
zpusoby určení, měření úhlu a déle,k a metody výpočtu.

vi

528.5:711.8=84 VÚGTK 8055
RODZYNKIEWICZ, J.
Tranzystorowy lokalizator ciQgów podzlemnych typ LR-1.
(Tranzistorový dete,ktor pro vyhledávání podzemních ve-
dení typu LRl.)
PrzegI. geodez., 41, 1969, č. 11, s. 468-470, 7 obr., lit. 4.
Popis kOlistrukčnlchzákladů nového polského hledače
podzemních 'vedení typu LR-l. Přístroj má malou váhu,
je jednoduchý a vhodný pro přepravu a obsluhu. Mož-
nost regulace výšky tónu, který 'le slyšitelný v sluchát-
kách detektoru, usnadňuje práci v místech s elektro-
magnetickými poruchami. vI

528.511.089.6 VÚGTK 33 538
ADAMEK, J. VÝZK-Z-334
Výzkum metodiky velmi přesné komparace pásem. (Ideo-
vý návrh podložený experimentálními ·pracemi.)
Praha, VÚGTK 1969, 34 s., 10 obr., 10 tab., 2 příI., lit. 5.
Vypracování teoreticky i experimentálně podložené pu-
vodní metodiky komparace ocelových (invarových) pá-
sem v podložené i vodorovně zavěšené poloze umožňu-
jící velkou reálnou přesnost s proměřováním alikvotních
úseku. Řešení je provedeno s návazností na existující
jednomikroskopový komparátor VÚGTK. Zpráva dále ob-
sahuje návrh komp,arační soupravy a návrh na zřízení
laboratorní základny o délce 10 m. Zdurazněny jsou vý-
hody řešení. Stručně je pojednáno také o postupu měře-
ní délek s přesně komparovaným pásmem, neboť postup
je nutno podřídit podmínkám přikomparování. vi

528.521=84 VÚGTK 8055
PACHUTA, S.
Teodolit automatyczny PZO TA-&. (Automatický theodolit
PZO TA-6.)
Przegl. geodez., 41, 1969, č. 11, s. 471-473, 4 obr., 1 tab.,
lit. 2.
Přehled konstrukčních předností polského theodo1itu ty-
pu TA-6, výrobku Polských optických závodu. Základní
technické údaje 'tohoto automatického theodolitu jsou
porovnány s údaji theodolitu Zeiss THEO-020 a Wild
TI-A. Polský theodolit se od nich liší nejnižší vahou,
nejkratší dobou kompenzace a největším zvětšením ode-
čítacího mikroskopu. vi

528.568:525.622 VÚGTK 33550
SIMON, Z. VÝZK-Z-330

Výzkum vlastností ft určení konstant dvou íaparatur pro
registraci slapových variací tíhového zrychlení.
Praha, VÚGTK 1969, 61 s., 31 obr., 4 příI., 'lit. 18.
Předmětem 'zkoušek byla stará slapová ,aparatura [gra-
vimetr Gs 11 č. 131 s galvanometrem Multiflex) a nová
slapová aparatura (gravime,tr Gs 11 č. 201 s e,lektronic-
kým zesilovačem). U staré aparatury byl zkoumán vliv
náklonu přístroju, vnější teploty, kolísání zdroje napětí,
linearita a útlum registračního galvanometru. Byl na-
vržen nový zpiisob cejchování záznamu. U nové apara-
tury jsou popsány závady, které měla ,po dodání a IPO-

ruchy. které má registrace i po záruční opravě. vi

528.7:338.23=20 VÚGTK 2514
HELAVA, U. V.
Soma trends in automatilJlIl of photogrammetry. [Ně-
které nové směry 'v automatizaci fotogrammetrie.)
Bildmes. u. Luftbilwe,s., 37, 1969, Č. 6, s. 261-270, 5 obr.,
lit. 9.
Pojednání podává ve dvou částech přehled o směrech
vývoje automatizace ve fotogrammetrii. V ,prvé části jsou
jako podklad popsány některé přístroje, které byly vy-
hotoveny v Bendix Research Laboratories lve Ispolupráci
s firmou Ottico Meccanica Italiana a za podpory ame-
rického letectva. Po krátkém popisu systému AS-11B a
AS-11C jsou jednotlivě předloženy nedávno vyvinuté pří-
stroje AS-11 B1, automatický stereokomparátor a právě
tak automatickýanalyticko-analogový zobrazovací pří-
stroj. Ve druhé části jsou diskutovány směry vývoje ve
světle dosud získaných zkušeností. Zpráva poukazuje
v krátkosti na pokusy, provedené v Bendix Research La-
boratories o poznávání značek a o optickém kohorenčním
postupu. vi

528.711.7:629.783=20 VÚGTK 9988
BOCK, P. - BARMBY,J. G.
Survey ·effectiveness of spacecraft remote sensors.
(Efektivnost měření z dálkových snímačukosmický?h
lodí.)
Photogram. Engng, 35, 1969, č. 8, s. 756-762, 7 obr.,
5 tab.
Byla vyvinuta technika analýzy systému za účelem in-
tegr,ace údaju dálkových snímačů, požadavkii měření
a orbitálních charakte'ristik. S použitím empirických
a výpočetních metod byly určeny optimální profily dru-
žicových dr,ah. Popis B příkladii měření řadovou komo-
rou v Brazílii v r. 1969; fotografické (infračervené) ra-
darové měření v Brazílii v r. 1970; měření řadovou ko-
morou ze sluneční synchrónní oběžné dráhy v r. 1969.
Výsledky jsou uvedeny v zeměpisných souřadnicích a
v grafech. Závěry vyplývající pro použitelnost dané tech-
niky a pro několik neprozkoumaných oblastí integrace.

vI

528.722.31.067.4=30 VÚGTK 2514
SCHMIDT-FALKENBERK, H.
Ober die Wiederverwendung von gespeicherten Gelande-
profilen zur Herst.ellung von Orthophotos aus Luftbildern
nachfolgender Bildfliige. [Nové použití terénních pro-
filu uložených rv paměti pro vyhotovení ortofotosnímkit
z leteckých snímku.)
Bildmes. u. Luftbildwes., 37, 1969, č. 6, s. 281-285,
1 obr., 3 tab., lit. 8.
Je vysvětlen postup pro nové použití paměťových jedno-
tek s terénními Ip-rofily k vyhotovení ortofotosnímku
z leteckých snímku pozdějších snímkových letii. Je hod-
nocena jejich přesnost a diskutovány názory v oblasti
použití tohoto postupu. . Sch/Sk

528.722.31:528.722.61=40 VÚGTK 13220
TWEMBEKE, U. L. W. VAN
La restitution photographiqlle. (Evolution de l'orthopho-
togl'aphie modeme. [Fotogrammetrické vyhodnocování.
vývoj moderní ortofotografie.)
BulI. trim. Soc. belge de Photogr,am., 1969,č. 96, s. 15
až 37, 9 obr., 1 tab., lit. 9.
ZákI. rozdíly mezi let. snímkem a topogr. mapou. Klasi-
fikace použitých metod (ortofotografie, ortofotoplán,
ortofotomapa). Převod a geometrická transformace foto-
grafické informace. Korelátor obrazu. Technika foto-
grammetrického vyhodnocování. Znázornění výškopisu
(vrstevnice). Porovnání optické a elektronické metody.
Stereoskopická zkouška ortofotografií. Nová koncepce
ortofotografie. ,Použití a omezení ortofotografie. Některé
ortofotoskopické přístroje, které jsou na trhu. Tš!Sk



Přehled zeměměřické literatury
ročnfk 23, číslo 7

528.722.31.067.4:711.4'= 20 VÚGTK 14 360
SCHIER, M. B.
Orthophotomaps for urban areas. (Ortofotomapy pro
městské oblasti.)
Surv-g and Mapp., 29, 1969, Č. 3, s. 413-421, 4 obr.,
1 přfl.

Dnešní problémy města soustředují pozornost na po-
třebu přiměřených map, které by přispěly k efektivnímu
řešení těchto problémií a 'plánování. Diskutují se poža-
dované charakteristiky map městských oblastí pro tyto
aplikace. Podrobný popis ortofotografie, ortofotomosaiky
a ortofotomap a objasnění charakteristik, 'v kterých spo-
čívá jejich přednost před obvyklými snímky a fotogra-
fickými produkty. Jednotné rysy ortofotomap, které
umožfl.ujf plně .uspokojovat požadavky na mapy měst-
ských oblastí. Rozvoj stoupajícího zájmu o ortofotomapy
a přístrojii pro jejich tvorbu. vi

528.74:355.47(73)=20 VÚGTK 9988
PODUFALY, E. T.
The Army's new TOPOCOM. (TOPOCOM - nová topogra-
fická služba armády USA.)
Photogram. Engng, 35, 1969, Č. 8, s. 750-754, 7 obr.
TOPOCOM je zkrácený název pro novou topografickou
službu ,armády USA, která se skládá z vojenské karto-
grafické služby, vojenské topografické služby a z 30. a
64. technického pr,aporu. Tato změna byla učiněna za
účelem lepšího využití moderních metod a přístrojií, jako
je např. Se,cor, družicová geodézie, UNAMACE, automa-
tické zhotovování map atd. Dalším diívodem je stále
rostoucí význam mapování a map pro vojenské účely.
Zvláštní význam má středisko topografických dat. vi

528.74:528.45
PICHLÍK, V.

VÚGTK 33575
VÝZK-Z-353

K molnostem fotogrammetrického mapování zastavě-
ných tratí v měřítku 1:1 000.
Pr,aha, VÚGTK 1969, 31 s., 2 obr., 13 tab., 2 pří!., lit. 14.
Výsledky výzkumu vlivií rozhodujících činitelií na hos-
podárnost a na polohovou přesnost vyhodnocení rohií
- střech, vlivy měřítka snímkií, pointace na body ~ežící
na hraničních čarach zvýšeného kontrastu, přesnosti
výškové pointace na lomové body střešních plášťií, optic~
kých' 'Účinků městské atmosféry, zenitové vzdálenosti
předmětií měření na snímcích, elektronické kopírky, ba-
revného negativního materiálu, doby a způsobu sníme
kování. Měřítko snímkování pro mapu v měřítku 1:1000
v CSSR a v zahraničí. Vliv přesnosti polohových souřad-
nic vlícovacích bodl'\ na výslednou přesnost. ;Zahájení
experimentálních prací s cflem, poznat možnosti a pod-
mínky pro mapování místních tratí v měřítku 1:1000. vi

528.74:528.936:347.235.11 VÚGTK 33 576
ROULE, M. VnK-Z-354

Výzkum technologie obnovy pozemkových map fotogram-
metrickou metodou.
Praha, VÚGTK 1969, 62 s., 7 obr., 12 tab., 4 pří!., lit. 25.

Návrh koncepce využití fotogrammetrických metod pro
obnovu map EN. Výzkum technologie dekadizace měřít-
ka porzemkových map a jejich převodu do S-JTSK s vy-
užitím fotogrammetrie: Přesnost fotog.rammetrlcky určo-
vané sítě podrobných PB ze,jména s 'využitím řadové
AAT. Přesnost :vyhodnocení situace na originálech plat-
ného stavu. Přebíráhf nevyhodnocené situace metodou
mechanické, optickomechauické a číselné transformace.
Pozorování převodu na podkladě identických bodií a
pomocí pětipalcové sítě. Kartografické !a reprodukční
zpracování obnovených map. Porovnání nově určených
výměr převzatých parcel s jejich výměrami zapsanými
v písemném operátu. Návrh postupu při 'Zobrazování prií-
běhu hranic katastrálního území při aplikaci fotogram-
metrické metody. vi

528.74:912(084.3) :711.4

PICHLÍK, V.

VÚGTK 33574
VnK-Z-352

Výzkum možnosti vyhotovení náhradních map menších
sídlištních celků.
Praha, 'VÚGTK 1969, 50 s., 1 obr., 19 tab., 5 přJ!. (24 s.),
lit. 27.

Konstatování současného stavu map velkých měřítek
v ČSR a SSR a rozbor možností postupného doplnění,
zkvalitnění a převodu map z měřítka 1:2880 do deka-
dického měřítka v systému JTSK. Výzkum vlivu přesnosti
souřadnic vlícovacích bodií na výslednou polohovou
přesnost situačního měření. Rozbor a ověření možností
využití leteckých snímkiía souřadnic vlfcovacích bodií
pm topografické mapování v měřítku 1:10 000 k vyhod-
nocení polohopisu v šesti místních tratích v měřítku
1:2000. Efektivnost ,aplikace zkoumané možnosti. Příloha
s 24 barevnými reprodukcemi na astralonových fóliích
mapových listií s výseky místních tratí, umožňující po-
soudit přesnost a stupeň úplnosti vyhodnocení při zkou-
maném postupu. vi

528.77(430.2) = 30
REINHOLO, A.

Die RoIIe und Bedeutung der LlIftbiIdinterpretation fiir
die Volkswirtschaft der DDR. (Úloha a význam interpre-
tace leteckých snímkií pro národní hospodářství NDR.)
Vermessungstechnik, 17, 1969, Č. 10., s. 376-379.

Stav a perspektivy interpretace leteckých snímkU v NDR.
Její použití v zemědělství a lesnictví. Zhodnocení výsled-
kií interpretačních prací včetně rozboru příslušných ná-
kladií. vi

528.9:330.1.401(437) VÚGTK 33573

KOLACNÝ,A. - LOYDA,L. - NEUMANN, J. aj.
VnK-Z-347

Výzkum optimálních podmínek pro dlouhodobý rozvoj
kartografie v CSSR.
Praha, VÚGTK 1969, 83 s., 7 obr., 10 tab., 1 pří!. (141 s.)
Zpráva dokumentuje dílčí ucelený výsledek řešení vý-
zkumného úkolu plánovaný na r. 1969. Má 3 samostatné
části: úvodní část, návrh racionální organizacekartogra-
fie v resortech CÚGK a SSGK ,a informaci o prťizkumu
vztahu obchodních organizací n. p. Kniha a n. p. Drobné
zboží ke kartografickým publikacím. Samostatnou přílo-
hou je úplný soubor zodpovězených priízkumových do-
tazníkťi. Meritem VZ je návrh racionální organizace kar-
tografie v resortech ČÚGK a SSGK, jehož podstata spo-
čívá v tom, že doporučuje vytvořit v každém zlobou
resortťi jeden komple,xní kartografický podnik. Účelnost
tohoto návrhu pro konsolidaci resortníkartografie a
zajištění 'jejího dalšího rozvoje je v návrhu všestranně
zdůvodněnL vI

528.9:801.316.4= 850= 30

KOLAčNÝ, A.

VÚGTK 33577
VnK-Z-363

Ceské ekvivalenty pro terminologický slovník ICA.
Praha, VÚGTK 1969. 184 s., 7 pří!. (3.0 s.)
České ekvivalenty k německým odborným kartografickým
termíniím.. České ekvivalenty spolu s výchozími němec-
kými termíny jsou uspořádány podle tematických skupin
stanovených me'zinárodní redakcí slovníku lCA a jsou
uvedeny na 184 stranách formátu A4. Sestavena karto-
téka ekvivalentií, s jejímž využitím bude v r. 1970 se-
staven abecední rejstřík českých ekvivalentťi. vi



PŘEHLED
ZEMĚMĚŘICKé

LITERATURY

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze

528 GEOOtZIE, FOTOGRAMMETRIE A KARTOGRAFIEVSEOBECNE:
528
ŠUTTI, J.
Geodézia.
Bratislava, ALFA 1968. 366 s., 294 obr., 24 tab., lit. 60.
Základní informace o objektu a prostředí měření. Po-
můcky pro postavení přístrojů do měřických poloh.
Měření geodetických určovacích prvků. Základní geo-
detické metody. Aplikace geodetických metod. Kniha
je určena jako učebnice pro vysoké i střední školy s vý-
uk{)u geodézie. Sch/Vá
528:331\.23 VlÚGTK33831
SLABOCH, V. VÝZK-Z-355/a
Studie o automatizaci geodetických, fotogrammetrických
a kartografických prací (část geodetická].
Praha, VÚGTK 1969. 20 S., 3 tab., 2 sch., lit. 25.
Registrace měřených údajů. Digitální theodolity. Auto-
matizace měření délek. Přehled různých způsobů regis-
trace při geod. metodách měření a přehled nových typů
elektronických dálkoměrů. Sch/Vá

528:338.23 VÚGTK 33 831
007 VÝZK-Z355/e
SLABOCH, V.
Studie o automatizaci geodetických, fotogrammetrických
a kartografických prací (úl{)ha geodézie při budování
bank dat]. -
Praha, VÚGTK 1969, 12 s., lit. 38.
Úloha geodézie a kartografie při budování integrova-
ných informačních systémň. Stav v zahraničí a stav
v CSSR. Automatizace geodetických a ka'rtografických
prací a banky dat. Výsledky studia informací o sou-
časném stavu pmblematiky bank dat ve světě a v ČSSR
potvrzují správnost závěrů Návrhu informačního systé-
mu goodézie a kartografie (24) zpracovaného ČÚGK

'v září 1969. Zaměření resortníh{) výzkumu probíhá již
delší dobu plně v intencích navrhované modernizace
informačního systému geodézie a kartografie. Sch/Vá

528:338.23 VÚGTK 33 831
528.063 VÝZK-Z-355/d
VACHAL, M.
Studie o automatizaci geodetických, fotogrammetrických
a kartografických prací. (Zobrazovad a výpočetní
práce.]
Praha, VÚGTK 1969. 55 s., 3 tab., 2 přH., lit. 138.
Obecné aspekty automatizace výpočetních a zobrazova-
cích prací. Sběr informací a jejich registrace. Hromadné
zpracování informací. Automatizace' zobrazovacích prací.

Sch/Vá
VÚGTK 10 641528:629.783:523.336= 50

BIRARDI, G.
Geodesia dei satel1iti artificiali. Selezione delle stelle,
calcolo e osservazione delle loro coordinate lastra. (Oru-
žic{)vá geodézie. Selekce hvězd, výpočet a měření je-
jich rovinných souřadnic.]
Boll, Geod. Sci. aff., 28, 1969, Č. 3, s. 217-235, 6 obr.,
4 tab.
Popis postupu, kterým je možno provádět automatickou
selekci hvězd na fot{)grafické desce uvnitř kružnice da-

néh{) poloměru, je-li známa doba a místo expozice a
údaje komory. K tomu je zapotřebí lístkovnice hvězd,
sestavené ve formě děrných štítků z katalogu hvězd
k dané epoše. Samočinný počítač pracují,cí přímo
v ekvatmiálních souřadnicích provádí selekci z tohoto
katalogu hvězd. S{)uřadnice hvězd jsou převáděny do
rovinných souřadnic. Redukce původních souřadnic a
opravy z refrakce se prováděj! pomocí jednoduchých
vzorců. Podrobný popis programu, podle něhož se pro-
vádí selekce hvězd a výpočet rovinných souřadnic. Ka-
librace observačních komor a postup měření rovinných
souřadnic na komparátoru. vI

528.063.4
ŠILAR, F.

VÚGTK 33 535
VýZK Z-337

Přesnost určování objemů zemních těles.
Praha, VÚGTK 1969. 25 s., 8 obr.; 2 tab., 4 pří!., lit. 9.
Je vypracován způsob pro {)dhad přesnosti určování
objemu zemního tělesa typu 3, což je těleso, u něhož
aspoň jedna z ohraničujících ploch je nepravidelná (te-
rén] a dvě z ohraničujících ploch jsou rovnoběžné,
svislé nebo vodorovné roviny. Předpokládá se výpočet
objemu lichoběžníkovým vzorcem tětivového typu nebo
Simpsonovým vzorcem nebo vzorcem pro komolý jehlan.
Odhad aproximační složky je založen na určení zbytku
Lagrangeova polynomu, pro jehož výpočet je navržen
a experimentálně ověřen postup vhodný pro praxi. vI

528.063.9 = 30
HERRIG, H. - MICHELS,O.
Die Benutzung einer Grofirechenanlage zur integrierten
Verarbeitung von Vermessungsaufgaben. (Použití vel-
kých samočinných počítačů k integrovanému zpracování
zeměměřických úloh.]

Allg. Verm.-Nachr., 77, 1970, Č. 1, s. 7-12, 1 sch.
Na rozdH od dřívějších počítačů (tzv. počítače 1. a
2. generace], které sloužily pouze vnitřním potřebám
jednotlivých úřadň, dochází nyní k integrovanému ře-
šení rozmanitých úloh, které je umožněno dalším roz-
vojem samočinných počítačů (počítače 3. generace]
s rychlými vstupními a výstupními jednotkami, s rozší-
řenou pamětí a se skoro neomezeným externím ukládá-
ním dat. Na praktickém příkladě městského zeměměřic-
kého úřadu ve Wiesbadenu se uvádí, jaká organizační
opatření je třeba provést k zavedení této nové techniky
do praxe. Tš/Vá

528.145.063.9:681.3.06 = 20 VÚGTK 17 252
CHARAMZA, F. PROGR
Programme for solving larger systemsof linsar algebraic
equations by means of a small computer. (Program pro
řešení větších soustav lineárních algebraických rovnic
na malém samoi2!,nném počítači.]
Stud. geoph. geod., 14, 1970, Č. I, s. 25-34, lit. 4.
Program LlNSYST pro samočinný počítač DORA 1003
je určen především pro řešení větších soustav normál-
ních rovnic, 'které vznilkají při vyrovnání podmínkových
nebo zprostředkujících pozorováni. Program je založen
na iterační metodě Gauss-Seidlerově a na metodě super-
relaxační. Konvergence iteračního procesu mňže být
zrychlována Ljusternikovou metodou. Počet rovnic n
je v závislosti na počtu k nenulových prvků matice sou-
stavy omezen nerovností n = 113 (6514-k]. Program po--
užívá residuového vektoru soustavy ke zpřesnění od-
hadu hodnoty veličiny (pvv], která určuje spolu s ně-
kterými dalšími numeri,ckými charakteristikami výpo-
četního procesu. vI
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528.44:522=20 VÚGTK 17 139
ROBB, A. G. - LAWSON, W. F.
Practical astronomy for the Cadastl'al Surveyor. [Prak-
tická astronomie pro katastrální měřiče.)
New Zea!. Surv-r, 1969, Č. 236, s. 149-197, 5 obr., 2 tab.
Návod k měření a výpočtu azimutl1 metodami inženýr-
ské astronomie z pozorování hvězd i Slunce. Výklad
a podrobné příklady pro běžné známé metody jsou za-
měřeny na práce na jižní polokouli a používají u nás
neobvyklé symboliky. Připojen je přehled potřebných
korekcí, poml1cek a postupl1 pro přípravu pozorovacích
programl1 a pro vyhledání, resp. identifikaci hvězd; za-
jímavé je dopo,ručení využívat elongací 12 jasných
hvězd, viditelných i ve dne. Ka

528.482
HERDA, M.
Měřeni posunii pozemnich stavebnich
kými metodami.
Praha, ČÚGK 1969, 42 S., 13 ,obr., lit. 17.
Všeobecné údaje. Projekt měření posunl1. Svislé posu-
ny - sedání. Absolutní vodorovné posuny. Pootočení
a nakloněni. Složení pra,co'vní skupiny. a bezpečnost při
práci. vi

VUGTK 33 580
TECH-P-65/3-1969
objektii geodetic-

528.482=82 VÚGTK 29 084

VIDUJEV, N. G. - MAMIN, A. P.
Matematii!eskaja obrabotka rezurtatov geodezii!eskich
nabljudenij za osadkami sooruženij. [Matematické zpra-
cování výsledkl1 geodetických pozorování sedání Inže-
nýrských staveb.)

lnž. Geod., 1969, Č. 6, s. 110~121, 8 obr., 9 tab.
Analýza použití pravděpodobnosti na základě statistic-
kého rozboru rl1zných hypotéz zaměřených k zpl1sobu
matematického zpracování výsledkl1 geodetických pozo-'
rování sedání inženýrských staveb. Výsledky výzkuml1
jsou uvedeny v 10 tabulkách a na 8 obrázcích. vi

528.482=84 VÚGTK 15 007

JANUSZ, W.
Geodezyjna interpretacja wynik6w pomiar6w prze-
mieszczeó. (Geodetická interpretace výsledkl1 měření
posunl1.)

Pro lnst. Geod. i Kartogr. (Varšava), 18, 1969, Č. 2,
s. 16-17, 11 obr.,' lit. 13.
Určení deformací a posunl1 stavebního objektu je zalo-
ženo na výsledcích geodetického měření posunl1 sou-
boru kontrolních bodl1, osazených na povrchu objektu.
Rozbor výsledkl1 geodetického měření ze 3 hledisek:
1. technické hodnoty výsledkl1 měření a výpočtl1, 2. geo-
metrického významu určených posunl1 kontrolních bodl1,
3. závislosti mezi určenými pDsuny a deformacemi včet-
ně jevl1, které tyto zpl1sobují. Účel geodetické interpre-
ta,ce týkající se technického významu výsledkl1 měření
výpočtl1. Metoda soustavné komplexní generalizace, pro-
bíhající souběžně s uvedenými pracemi. Příklady po-
užiU této metody. Tš/Vá

528.482:627.8 = 30
EGGER, K.

Geodiitlsche PriizisioRsmessungen an Staumauern. [Přes-
ná geodetická měření na údolních přehradách.)
Vermessungstechniker, 42, 1970, Č. 1, s. 4-15, 14 obr.,
2 tab.
Po všeobecném úvodu jsou popsány základní principy
měření deformací. Na dvou praktických příkladech pře-
hrad "Chapfensee" a "Punt dal Gall" je ilustrováno
uspořádání trigonometrické sítě, prl1běh měření, jejich
přesnost a stručně výpočet posunl1. Definice polygono-
vé metody. Určení výškových změn trigonometri,ckou
metodou a nivelací. vi

528.482:669.041.57 = 84

GOCAř., J.
Pomiar skr@cenia walczaka pieca obrotowego. [Měření
t,orze válce rotační pece.)
Geod. i Kartogr., Warszawa, 1970, č. 1, s. 31-50, 21 obr.,
4 tab.
Při proměřování nadepsaných pecí je třeba, kromě po-
lohy osy válce, odchylek jeho obliny od této osy a po-
stavení ložisek, zjišťovat i deformace r'Otujícího tělesa
projevující se jeho kroucením. Autor popisuje postup
při tomto úkonu prováděném během normálního chodu
pece. S výhodou lze k tomu použít fotografické re-
gistrace za p'Omoci speciální výstroje a signalizace. vý-
sledek měření po početním zpracování je dán s přes-
ností ± 1 mm. . SI

528.486=84 VÚGTK 33 522
CHMURA, J.
Uog6lnienie analitycznej metody sporzlldzania projek-
t6w reguljacji krzywizn tor6w kolejowych. [Zobecnění
analytické metody sestav'Ování projektl1 pro úpravu kři-
vosti železničních kolejí.)
Krak6w, PAN 1969. 46 s., 26 obr., 2 tab., lit. 26.
Modernizace železničních tratí a jejich přizpůsobení
.k velkým rychlostem vlaků vyžaduje kromě jiného též
úpravu zakřivených úsekú těchto tratí. Dnešní metody
~ mezi nimiž dominuje Nalenz-H5ferova metoda - po-
užívané k tomuto účelu nezabezpečují úpravuobl'OUků
s nelineárně měnící se křivostí, což nevyhovuje rychlé
jízdě vlaků. K řešení tohoto problému jsou vypracovány
teoretické základy pro vytyčení libovolné křivky defino-
vané r'Ovnicí, přičemž se vy,chází z křivky deformované
v terénu. Návrh řešení, které je v podstatě rozšířenou
Nalenz-H5ferovou metodou. Jeho koncepce spočí\!á v po-
sunu rozdílů evolent deformovaných a projektovaných
oblouků. Podmínky pro použití počítačů v procesu pro-
jektování. Praktický příklad projektování úpravy úseku
železniční trati, skládajícího se z kruhových oblouků
a klotoid včetně odvození vzorců pro metody podle
nové koncepce. Početní příklad. vi

528.486:625.711.3

ŠILAR, F.
VÚGTK 33 554
VÝZK-Z-338

Přesnost vytyčení bodu polárními souřadnicemi. Techno-
logický postup pro vytyi!ování dálnic.

Praha, VÚGTK 1969, 21 + 23 S., 8 'Obr., 1 tab., 5 pří!.
[14 s.), lit. 2+ 9.

Je vypracován vzorec pro střední polohovou 'chybu jako
odhad přesnosti vytyčení bodu polárnímí souřadnicemi
a vz·orce pro střední příčnou odchylkou a střední po-
délnou odchylku vytyčeného bodu. Je pópsán a zhod-
nocen experiment za účelem empirického posouzení
přesnosti vytyčení bodu polárními souřadnicemi. Samo-
statnou část zprávy tvoří rámc·ový technologický postup
pro vytyčování dálnic, který 'Obsahuje koncepci vybudo-
vání prostorové polohy dálnice a vytyčení bodů dálnice.

vi

528.436:681.3.06 = 30 VÚGTK 12 896

THOMAS, H. PROGR-G 22/IBM-1410
Programm G 22/IBM 1410 fiir Teilung eines Kreisbogens.
[Program G 22/IBM 1410 pro dělení kruhového oblouku.)

Vermes. techn. Rdsch, 31, 1969, č. 12, S. 472-477, 7 obr.,
lit. 2.

Geometrická konstrukce podle čtvrtinové met'Ody pro
vyprac'Ování programu jako nejúčelnější z .metod pro
vytyčování kruhového oblouku. Nedostiatky postupu:
1. oblouk může být r'Ozdělen jen na 2n částí, 2. pro
každý dělicí bod musí být vypočten pomocný bod. Z těch-
to dl1vodl1 navrženo řešení s těmito přednostmi: 1. ob-
louk může být r:ozdělen na n, popř. 2 n částí, 2. metOda
vyžaduje jen 3 nebo 4 pomocné body. Matematický po-
stup. Sch/Vá
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528.489:621.867.2:621.375.826 =82 VÚGTK 29 084
VELIČKO, V. A. - DEMENT'JEV, V. E. - FEDOROV, A. S.
aj.
Geodezičeskij kontrol' ustanovki lentočnogo konvejera
pri pomoliči lazernogo vizira. [Geodetická kontrola usta-
vení pásového dopravníku s pumocí laserového zaříze-
ní.)

Inž. Geud., 1969, Č. 6, s. 32-35, 1 obr.,
Potvrzuje se účelnost širokého použití
strojů při ustavování dopravníků.

1 tab.
laserových při-

vI

528.489:625.1 =82 VÚGTK 29 084
528.45
DOKUNIN, L. I.
Opredelenije poverchnosti skolženija na opolzněvych
sklonach železnodorožnych nasypej. (Určení plochy smy-
ku ve smykových svazích ŽeJ.nzničních náspů)
Inž. Geod., 1969, Č. 6, s. 64-67, 3 obr., lit. 3.
Rozebírá se jedna z geodetických metod určení rovin
smyku sypaných hmot na železničních náspech. Popsá-
no speciální zařízení pro zjišťování malých pohybů. Dále
jsou uvedeny výpočetní vzorce. vI

528.489:69 = 30 VÚGTK 23 293
CLASEN, G.
Erfahrungen bei Vermessungsarbeiten auf GroRbau-
steHen. (Zkušenosti při zeměměřických pr,acích na vel-
kých staveništích.) .
Mitt.-B!. BDVI, 21, 1970, Č. 1, s. 2-5.
Podkladem pro plánování jsou katastrální mapy velkého
měřítka. Těžkosti s přenášením plánovacích prvků do
situace podle představ plánovače (nedostačující neb:)
současnému stavu neodpovídajkí obsah mapy). Dopo-
ručení včasného odborného posudku při řešení těchto
těžkostí, jež se při plánování vyskytují. SchNá

528.489;721.011.27 = 82 VÚGTK 29 084
NAGNIBEDA, P. N.
Geodezičeskije izmerenija pri montaže 12-etažnych pa-
něl'nych domov. (Geodetická měření při montáži dva-
náctipatrových panelových budov.)
Inž. Geod., 1969, Č. 6, s. 100-103, 2 obr.
Popis geodetických vytyč ovacích prací a kontrolních
měření při montáži dvanáctipatrových panelových bu-
dov s příčnými nosnými stěnami. Poukazuje se na nut-
nost zlepšení organizace vytyčovacích prací, vybavení
staveb nutnými vysoce přesnými přístroji, nutnost za-
pojení vysoce kvalifikovaných inženýrsko-geodetických
pracovníki'J do provádění geodetických měření. vi

528.521.087.5--523.8 = 30 VÚGTK 33 506
528.46:711.163 (430.1l
HAHN, H.
Untersuchungen zum Einsatz von Code-Theodoliten bei
Flurbereinigungsmessungen. (Výzkum použití kódových
theodolitů v měření pozemkových úprav.)
Hannover, Techn. Hochschule, 1968, 123 s., 61 obr.,
46 tab., 3 pří!., lit. 89.
LabOratorní a praktické zkoušky dvou theodolitů, Fen-
nelova FLT III a Kernova registračního tachymetru,
a filmového převáděče ZUSE 84. PrakUcké výsledky
z paralaktické pol ygonizace ve třech lokalitách. Vy-
šetření vnitřní a vnější přesnosti a spolehlivosti použi-
tých aparatur, kritické zhodnocení a posouzení hospo-
dárnosti. Výhrady zejména k fotografické složce mě-
řického procesu. Šl

528.59-503.55 = 84 VÚGTK 15 007
SZACHERSKA, M. K.
Przyklady zastosowaií koordynatografu automatycznego
KART-I. [Příklady použití automatického koordináto-
grafu KART-1.)
Pro Inst. Geod. i Kartogr. [Varšava), 16, 1969, Č. 2,
s. 129-138, 7 obr., 1 pří!., lit. 2.
Automatický koordinátograf KART-I, zkonstruovaný
v Polsku, je určen ke grafickému zobraz,ování výsled-

ků výpočtů provedených na samočinných počítačích.
Princip schématu koordinátografu KART-1. Některé pří-
klady použití automatického koordinátografu pro zobra-
zení bodů (na základě seznamů souřadnic), pro gra-
fické zobrazování funkcí a pro kreslení značek, písma
a číslic. Tš/Vá

528.7:528.932.3=20=956 VÚGTK 28 417

FUJIMORI, H.
Problems of contour lines applied to photogrammetry.
[Problémy vrstevnic používaných ve fotogrammetrii.)
J. Japan Soc. Photogram., 8, 1969, č. 3, S. 22-25, 6 obr.,
lit. 3.
Definice vrstevnice. Použití vrstevnic ve fotogrammetrii
za účelem získání názorného obrazu o konfiguraci růz-
ných předmětů na zemském povrchu a na povrchu ne-
beských těles. Provedená studie, týkající se možnosti
reprodukce kopie originálu pomocí vrstevnicové mapy
prokázala, že tato možnost 'Značně závisí na požadavcích
kl'adených na mapu v době její přípravy. V této studii
se u reprodukce vycházelo 'Z teorie "realismu a ab-
strakce". Tš/Sk

528.711.1:771.5 = 40 VÚGTK 24 131

BABY, P.
Films Kodak pour la photographie aérienne. [Filmy
Kodak pro letecký snímek.]
Bul!. Soc. fran. de Photogram., 1969, C. 34, s. 28-41,
4 tab., 2 obr.
Podmínky pro pořizování snímků [osvětlení, citlivost
emulze, kontrast). Požadavky na pořízené snímky z hle-
diska jejich interpretace a vyhodn·ocení pro kartogra-
fické účely. Charakteristiky černobílých a barevných
filmll KODAK. Vyvolávací systémy KODAK (Versamat,
Aero-Neg, Bimat). Tš!Sk

The new WiId RC 10 film camera. (Nová Wildova fil-
mová komora RC 10.1
Photogram. Engng, 35, 1969, Č. 10, s. 1033-1038, 7 obr.
Nová letecká měřická komora RC 10 je určena pro po-
řizování vysoce kvalitních sníml{ů na panchromatických
infračervených a barevných filmech. Může být vybavena
vyměnitelnými optickými j'3dllotkami s ri'Jznými úhly
záběru. Příznačná pro tuto komoru je velká kapacita
filmu a značně krátký časový cyklus, který činí pouze
1,5 vteřiny. Plně automatizované funkce jsou řízeny
tranzistorovými obvody. Úplné dálkoV9 řízení je umož-
něno novým navigačním hledáčkem NF 2. vI

528.728= 20 VÚGTK 9 988

CHAPELLE, W. E. - EDMOND, J. J.
The AS·ll C auto matic system. [Automatický systém
AS-11 C.)
Photogram. Engng, 35, 1969, Č. 10, S. 1059-1069, 8 obr.
AS-'ll C je velmi pružný automatický stereomapovací
systém. Byl vyvinut z integrace elektronické obrazové
korelace, transformace a tiskařského zařízení s ručně
ovládaným analytickým stereoskopickým vyhodnocova-
cím přístrojem AS-11 A. U AS-11 C je zachována schop-'
nost vyhodnocovacího přístroje AS-ll A, která se vy-
značuje v přizpůsobování vstupního panoramatického
snímku širokému rozsahu ohniskových vzdáleností a
orientačních parametri'J. Obrazový kolerační systém
automaticky provádí pomocí samočinného počítače gra·
fické vynášení vrst,evnic nebo profilů. Též působí v pro-
oesu orientace. Obrazový převodový systém automaticky
vyhotovuje ortofotografie ve formě latentního obrazu,
neboť stereomodel se profiluje automaticky. Současně
jsou vytvářeny vrstevnice, tzv. hypsokliny, které jsou
tištěny ve zvláštní etapě. vI
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528.735.2.063.9 VÚGTK 33567

ŠILAR, F. VýZK-Z-339
vtzkum digitalizace výlkopisné slolky terénu.
Praha, VÚGTK 1969, 24 S., 10 obr., 3 tab., 3 příl., llt. 5.

Jsou prezentgvány některé dUčí počáteční výsledky vý-
zkumu digitálního vyjádření terénní plochy. Na základě
výhledu praktických apllkací je sestavena formulace
digitálního modelu terénu (DTM), lišícího se od někte-
rých zahraničních DTM. Této formulace bylo využito
k vypracování tzv. CS-modelu (řešeno v úkolu 11.3],
který je již připraven k ověření v pr!IiXi. Jsou uvedeny
předběžné výsledky z'a účelem zajištění optimálního
stupně a počtu členti náhradního polygonu, stanovení
optimální hustoty a rozložení uzlových bodti a některé
údaje o přesnosti. Dosažené výsledky byly konfrontová-
ny s výsledky zahraničních modelti součinností na mezi-
národním experimentu. vI

528.735.2.063.9(437) VÚGTK 33597

ŠlMA, J.
O vývoji a vyulitf digitálnfho modelu terénu v CSSR a
v zahranii!f.

Ve: Mezinár. seminář o územních inform. systémech.
Ostrava, 'ÚVRM 1969, s. 29-34.
Moderní zplisoby projektování dopravních a inženýr-
ských staveb a snahy po optimalizaci řešení vedou ve
stále větší míře k použití ryze numerických metod
zpracování informací o terénu pomocí programových
výpočtti na samočinných počítačích. Povrch terénu je
třeba vystihnout digitální (číselnou) formou. Digitálni
model terénu je soubor vybraných bodu ter. plochy
o souřadnicích x, y, z, které jsou vhodným zplisobem
a podle určitých pravidel uspořádány v paměti samo-
činného počítače. Přehled 2 základních skupin problé-'
mli, vyskytujících se při vývoji a zavádění podobného
systému. Charakteristika některých systémti digitálního
modelování terénu vyvinutých v zahraničí. K vývoji
československé koncepce digitálního modelu terénu.

, Sch/Vá

528.735.2.063.9=30 VÚGTK 33578
528.932

ŠILAR, F.

Die Interpolation der Hiihen auf dem Gellindemodell in
Bezielhnn!J zn der Klassifikation der Gellindefllichen
nnd zu der Dichte nnd Zerlegung der Knotenpunkte.
(Interpolace výšek na digitálním modelu terénu se zře-

• telem na klasifikaci terénních ploch a na hustotu a roz-
ložení uzlových bodti.)

Ve: Conference of ISP working group IV/1 on digital
te.rrain model. Bratislava/Modra - Harmónia říjen 1969,
15 s., 6 obr., 2 tab.

Úvod. Metoda interpolace. Klasifi~ace terén~ích ploch.
Hustota a rozložení uzlových bodti. Poznámky k přes-
nosti interpolace. Sch/Vá

528.74:528.48

šIMA, J.
Vyuliti letecké fotogrammetrie pro mapovánf v mlli'ftku
1:500.

Praiha, VÚGTK 1969, 20 s., 1 obr., 2 tab., lit.~13.

Zaměření výzkumu fotogrammetrického mapování v mě-
řítku 1:500 na vyhotovení základních plánti prtimyslo-
vých závodu navazuje na předchozí úspěšné výsledky
fotogrammetrického mapování železničních stanic 1:500.
Zpráva obsahuje analýzu výsledku obdobných prací
v zahraničí a popis programu experimentálních zkou-
šek ve VÚGTK, které byly zahájeny v r. 1969. Popis
realizace leteck§ho snímkování v měřítku větším než
1:3000 a speciální fotogrammetrická signalizace v prň..'
myslových závodech. Připojen seznam odborné literatu-
ry k tomuto problému. vI

VÚGTK 33571

V'2'ZK-Z-346

BERNASIK, J.
Nowe rozwiQzania analityczne fotogrammetrycznej Me·
tody okraslania wychyleií komin6w. (Nová analytická
řešení při zjišťování výchylek komín li fotogrammetric-
kou metodou.)
Ve: Vybrane zagadnienia geodezyjnych pomiar6w
odksztalcen. Krakow, PAN, 1969, s. 21-29, 2 obr., 2 tab.,
lit. 6.
Dosud neobvyklé metody sledování polohy továrních
komínu, založené na měření vteřinovými theodolity, mo-
hou být nahraženy metodou pozemní fotogrammetrie,
čímž se dosáhne až 50% snížení nákladu. Popsána volba
stanovisek, měřický postup, vyhodnocení na stereokom-
parátoru, analytické a grafické zpracování výsledku.
Císelný příklad prokazuje technickou rovnocennost fo-
togrammetrické a klasických metod; rozbor nákladu.

SI

528.9:002=20 VÚGTK 27589

KOLACN'2',A.
Cartographic Information ,- a Fundamental Concept and
Term in Modern Cartography. (Kartografická informace
_ základní koncepce a pojem moderní kartografie.)

Cartog,r. J., June 1969, s. 47-49, 1 obr.
Základním činitelem v procesu sdělování kartografic-

ké informace je zobrazovaná skutečnost, kartograf, zo-
brazení skutečnosti, tj. karto,graflcké dílo, jeho uživa-
t~l, kartografický jazyk a kartografická informace. Pro-
veden popis jednotlivých činitelu. Chv

528.94= 20 VÚKTK 21 512

SALIŠCEV, K. A.
The Present-day Thematic Cartography and the Tasks
of International Collaboration. (SOUčásná tematická
kartografie a úkoly při mezinárodní spolupráci.)

Int. Jb. Kartogr., 9, 1969, s. 19-28.
Pojednání o současné tematické kartografU a její per-
spektivě, o úloze na tomto poli, problémy postavené
před mezinárodní spolupráci v oboru kartografie a zá-
věry vyvolané před zasedáním Mezinárodní kartografic-
ke společnosti a Mezinárodní geografické společnosti.

Chv

912[084.42] =40
SALIŠCEV, K. A.
probleme de la plénitude thématique des atlas com-
plexes nationaux et régionaux. (Problémy komplexních
tematických atlasli národních a regionálních. )
Bull. Com. fran. de Cartogr., 1969, č. 39, s. 150-156.
Komplexní atlasy jsou věnovány neJen celkovému po-
pisu fyzického prostředí, přírodních zdrojťí, ekonomické
geografie, ale i problémfim populačním a kulturním.
Hledají se rovněž další odvětví geografie jako např.
geografie prfimyslu, zemědělství, dopravy, výstavby,
zdravotní pé~e, služeb obyvatelstva, obchodního vyba-
~'ení apod. Chv

VÚGTK 33570
V'2'ZK-Z-345

912(084.42) :93

HORÁK, J.
Výzkum koncepce pi'ehledných map nového atlasu dějin
pro ZOS a svvS.
Praha, VÚGTK 1969. 39 s., 6 obr., 8 pří!.
Koncepce 5 přehledných map Evropy a 5-1 přehled-
ných map světa, a to v 5 dějinných etapách. Obě řady
přehledných map jsou zpracová.ny v 10-1 autorských
originále.ch jako pi'ílohy a komentovány příslušným
textem. vi
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528(47J=30 ViOGTK11200
ZAPPE, 'A.
Zum 100. Geburtstag von Wladimir IIjitseh Lenin. (K sto-
letému výročí nal'O'ZenIn Vlladimíra Iljiče Lenina.J
Vermessungstechnik. 18, 1970,č. 4, s. 12:L-125.
Lenintiv vliv na směr a vývoj sovětslké geodéz1e a 'k,aTto-
grafie. Vysoká ÍÍ'l'oveň sovětské vědy jako 'Vz'oca 'sou-
časně pomoc pro vlastní práci NDR. vi

528:331.86:06(437J ~GTK 9800
ČERMÁK, I.
Cinnost OSYP ve VÚGTKv Praze za rok 1969.
Geoo. a ,kaTtogr. obz., 16, 1970, 'č. 5, s. 124-126, 2 tmb.
V roce 1969 ,plnilo Oborové stl'~disko vzdělávání pracu-
jících (dále OSVPJ, 'začleněné od 1. 1. 1968 do VOGTK
jako samostatně hospodařící jednotk,a, úkoly doškolování
pNl1covnílkti,resortu v ptiso'bnostl ČOGK a SSGK. CUem
činnosti OSYP 'bylo doškolování vedoucích hospodářských
pracovn~ků, vedoucích špičkových spe1cla!istů a jejlch
kádl'ových rezerv ve vybraných discipHnách. Přehled
těchto d!JscLpHna program doškolování. Sch/Vá

528:347.235.11:34(430.2J =30 VOGTK 13138
ElNTWURF
Entwurf eines Gesetzes iiber die Landesvermessung und
das Liegenschaftskataster. (Ná'V'rh zákona o z6IIIlěmě'řic-
tví a katastru n9lllovitostí.J
VermessungsLngenieur 21, 1970, č. 3, IS. 21-26.
Zemská vláda Nordrhein-Westfalen předložila 23. 9. 1969
návrh zákona o zeměměi'ictví a katastru. Článelk je vý-
ta'hem p'ředlohy, jež byla předložena :ke scihválení, a tý:ká
se zeměllIlěři'ctvl, měřických značek, ,kata:stru nemov1tostf,
práva povinností vlastnfků, ,mačení hr,anic pozemkti,
spolwpi'tsobení úč,a'Stn~ků, katastrálníc,h úřadti, právních
naří'zení o pozbytí platruosti nařízení. Ná'vrh změn k ná-
vrhu zákona. Sch/Vá

528:528.936 VOGTK 34 047
VÁLKA,O.
Pl'frul!ka praktlckli geodlizle pro zamllfovánf zmiD.
Prah-a, VlOGTK1970. 171 'S., 5 ,obr., 34 tab., 13 p·říI., Ut. 14.
Návrh konkrétního v~početníiho a měřicikého systému
<pro zaměřování změn, umOžňujíciho dUčí automatlmci
prací 'p!'i zaměřování a současné zvýšení (kvality a vy-
užltelnos'ti těchto prací. Místní 'éI geodetická souřadni-
cová soustava. Měř!ciké a výpočetní práce při zaměř,ování
změn. Místní 'souřadnicové soust,avy. Kontrolní 'li omezo-
vací podmínky při rozvrhu 'R měření měřic!kýc'h sítí.
Práce ve dvou a více sousedí'C1c'h místníchsouřadnico-
vých soustavách. Polyedrické řetězce. Úva'hy o přesnosti
při spojování ortogonálních měřlckýclh systémti a Ipoly-
edrlClkých 'článků místních soustaiV. Geodetická souřad-
nicová 'soustalv'a. N~které odHšnosti od klasických zpti-
sObů podrobného měření. Zákres libovoLné SQlUřadnlcové
soustavy do map. V~počty výměr pa'rceI. PřípNlva zápis-
níkupro v'ý'početní zpracování. ELaJboráty strojního zpra·

Dování. 'Pralktic'ká ukázkael,a'oo'rátu po zaměření a zpra-
cování výsledkti měření. Transformace místních soustav
do soustavy geodetické. SchIVá

528.01/.08 M~ŘICKR METODY. VÝPOCTY. pRESNOST.

528.02+528.063= 30 VOGTK 7 992
CONZETT, R.
Moderne Methoden der Vermessung. (Moderní metody
zeměměi'lctví. J
Schweiz. Z. Verm. Photogram. u. Kulturte·chn., 68, 1970,
č. 5, 's. 101-109, 2 obr., lit. 3.
Za moderní metody zeměměřictví lze považovat ty, kte!l'é
umožňují optimální řešení problémů moderním! prostřed-
ky, tj. ele1ktronlkou, automatizací :a matematikou. Přehled
. vývoje přístrojů, výpočetních metod a řešení problémti
optimallza'Ce přístrojů ,a metod. Sch!Vá

528.063.9= 30 ViOGTK12 896
SCHMlDT, D.

Bull-EDV in Giittingen. (Zprecování dat v GlltUngen na
samočinném počítači fy Bull.J

Verm.-techn. Rdsch, 32, 1970, č. 3, s. 111-112.
V r. 1966 pronajalo město GlltUngen (NSRJ u fy Bull
General' Electric samočinný počítač GamIl1lll 10 s 4696
paměťovými místy, který pracuje s děrnými štítky a je
vybaven ústřední jednotkou. Tato zprecovává informa:::e
podle pno-gramu, uloženého v ústřední paIIllětl stroje. Noa
základě zkIušeností, získaných tímto strojem v rll.zných
odvětvích používá se /ho od r. 1969 k řešení geodetlc-
kýclh úloh. IP.JGJisřešení jednotlivých úloh ze zeměmě-
řicképraxe na uvedeném počítači. Sch/Vá

528.063.9:681.3.06:37(485J=30 VúGTK 12896

RAUSCHENBACH,A.

Programmiertes Lernen - Elektronische Datenverar-
beHung - lngenieurrechnen. (Programová výuka
Elektronické zprecování dat - Technické výpočty.)
Vermes.-teclh. Rdsch, 32, 1970, Č. 2, s. 68-70, 1 obr.
Popis metody pro programování výuky používané ve
Svédsku, jejímž zakladatelem je prof. Harvardské univer-
sity lB. F. SJ{inner. Přehled 4 forem programov'ání, vy-
vinutých v současné době. Použití této metody k další-
mu vOOělávání odborníků pro tec/hnlcké výpočty.

SchlVá

528.1/.5 GEOD2ZIE

528.142.063.9:681.3.06= 30
SCHRADER. B.
Koordinatenausglelchung naeh vermittelnden Beobach·
tungen. (Souřadnicové vyrovnání podle zprostředkují-
cích pozorování. J
Z. Ve,rm.-Wes. 95, 1970, Č. 2, s. 44-51, Ut. 6.
Diskutuje se sestavení, organizace 'dat a efektivnost
IProgr,amu ALGOL.Vstupními daty jsou pozorD'Vané smě-
ry, měřené směrníky a vzdálenosti. Podle tl:JIhotopro-
gramu lze provést vyrovnání až do 110 neznámých. Gra-
fické 'znázornění výsledkti ,a vyrovnání. Úvahy o mož-
nosti rozšíření a použití programu. vI

528.44:681.3.06(430.1J= 30 ViOGTK13 138

HEYING, J.
Elektronische Elnzelpunkteinsehaltuni oaeb den Pro-
grammen der Hessischen Kataster- und VermeslluD~s·
verwaltung. (Elektronické vkládání jednotl1vfch bodti
plo-dle programů hessenské katastrální a měřlcké sprá-
vY.J 1. lPokrač.
Vermessulllgsin.geni6'ur 21, 1970, č. 2, s. 51-58, 5 obr.
Popis pnJgramů sestavenýc/h pro příprevu výpočtil. éen-
tracl. Těchto programti lze rovněž použít k výpočtIU sou-
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iladnic polárnfch Ibodfi 'určených z měřených směrů a
v~dáleností. Souřadnice a Čísl.a označenýclh bodi,1 vy-
počten-ých polárních bodfi se ukláod.ajfv paměti počítače
a jsOlU0008 k diS1Pozici pro další výpočty. Sch!V,á

528.45(438J =84 VÚGTK 8055
GřiOWINSKA, 'K. - LIPINSKI, B.
25-lecie geodezji miejskiej. (25 let městské geodézie. ]
Prregl. 'geodez.. 42, 1970, Č. 2, s. 62-64
Organizace správy v resortu kOlTIJunálnllhohl:lspodářství
a podnikfi vykonávajíclch geodetické a kartografické prá-
ce. Popis úkolů resortu komunálnfho hospodářství vob-
lasti geodetických a kartografickýclh pracf, jakož i pře-
hled těchto prací provedených v letech 1945-1970. vI

528.45:711(438J= 84 VíÚGTK8055
RENSKI, 'E.

25 lat geodezji polskiej w planowaniu Iprzestrzennym i
blldnwnictwie. (25 let polské geodézie v územním plá-
novánf ,a ve stB.vebnictvL J
Przegl. geodez., 42, 1970, Č. 2, s. 75-77, 1 tab.
V r. 1945 byl v Polsku založen Hlavní úřad územnllho
plánování a Hlavnf zeměměřický úřad, který později
ne,sI náZ'e~ Hla~f úř,lrd ge'odézie ,a k,a'l'tografie. Jeho pů-
vodním úkolem bylo vyhotovenf mapy 1: 25000, ktená
sloužila jlako podklad pro obnovu a novou výstavbu
měst, později to byly mapy v měřítku 1 : 10000 a 1 : 5000
pn:>evidenci nemovitost! .a základnf mapy 4iIl,ěsta vesnic
v měřítku 1: 1000 až 1: 2000. Pkoly nejdůležitější orga-
nizačnf jednotky geodetické služby v resortu polského
stavebnictvf - GEOPROJEKTU, zřfreného v r. 1952.

TŠ!Vá

528.45:711.4(498J= 30 VÚGTK 6 266
MIHAIL, D.
Geodiisie unld SUidtephinung in der Sozialistischen Re-
publik Rumiinien. (Geodézie a městské !plánování v R'll-
munské socialistické repUlblice. J
Z. Verm.-Wes., 95, 1970. Č. 2, s. 65-69.
Zhotovovánf plánů pro rozvoj měst. Geodetické práce
pro realizaci plánfi a investičních projektů. Stavebně
teclhniéká měření. Otázky výzklUmu a šl{j:llství. Několik
aktuálních aspektů při rozvoji měst a vesnic. Sch!Vá

528.46:347.235.11(498J=590 V1úGTK20423
POiPESCU,N.
Sarcinile fondului funciar lPontru' anul 1970. (Úkoly
pMnllho fondu na r. 1970. J
Rev. Geod., cad. si Organiz. Terit., 14, 1970, Č. 1, s. 3-7
Přehled hlavních úkolt1pMn-ího fondu na r. 1970, kte-
ré vyplýv,ají ze Směrnic X. sje~d'll Komunistické strany
Rumunska pn:l dalšI rozvoj a modernizaci zemědělství.
Úloha rumunské geodetické, fotO'grammetrické a k,arto-
grafické SllUžby, spočfvajícf ve zIhotovoViÍ!1ímapových
podkladt1, IJi:>třebných !pro 'plnění tědhto úkolt1. Tš!Vá

528.46:63(498J= 590 VÚGTK20423
FILIP, G.
Folosireli fóndului funkciar in lumilla Directivelor
Congresului ai X-Iea al P. C. ~. (Využiti půdního fondu
ve smysl'll Směrnic XX. sje~d'll Komunisticl{é str,any Ru-
.munska.J
Rev. Geod., cad. si Organlz. Terit .. 13, 196n, č. 6, s. 3-6.
Význam zemědělstvf pro rozvoj národního hospodářství
země. Přehled opatření, která je nutno v nejbližších 5
letech lUs~utečn1t na úseku numunskálho zemědělství
(organizace pozemkt1, meliorace apod. J. Cílp-m tf\clhto
opati'ení je nacionální využ1Uoptimálních iPodmínek ze-
měodělskB ptldy. Tš/Vá

528.46:711.163=30 VÚGTK 7992
65.012.122
KAUFMANN, ].
Der Netzplan 111 oder Giiterzusammenlll!Jung. (Síťové !plá-
nování při scelov,ání pozemkt1. J
Schweiz. Z. Verm. Photogram. u. Kulturtechn., 68, 1970,
s. 25-27, 1 sch.
Technik'll síťovélho plánování Ire použít také při scelo-
vání pozemkt1. Je vhodná pro strukturálnI analýZlU oH pro
projekční kontrolu, avšak 'pro časové plánování je pro-
blematická. K,atedra klUltmnf teclhniky, zvláště plánová-
ní na Vysoké škole te,chlllické v Curychu navrhla tech-
niku síťového plánovánípn:J' model, kterf sloužf vý'llce.

vi

528.46:711.163= 40

GRELAUD, F.
Parltage des tenaine ruraux. (Dělení pozemkt1 ve ven-
kovských ob1asteclh. J
Géomětre, 1970, Č. 3. s. 22-31, 55, 7 obr., 5 tab., Pokrač.
Úvod. Výklad metody. Vztahy mezi čtyřúhelníkem a po-
mocným lichoběžníkem. Praktický výpočet. Určování
ploch. Metody obvodo\"ého polygonu, metoda úseček a
pořoadnic, metoda pravoúhlých sO'llřadníC, metoda polár-
ných sOluřadnic. Děl,ení čtyřúlhelníka, trojúhelnfka a li-
choběžníka. Čísellllá aplikace. Dělení lichoběžníka a
trojúlhelník,a. Sch!Vá

528.482:627.8(430.1J=30
LOSCHNER,F.

Geodiitische Deformationsmossungen an Bauwerken.
[Geodetická měření deformací na stavbách. J
Allg. Vermes.-Nachr., 77, 1970, Č. 3., s. 95-109, 7 obr.,
lit. 14.
Účel la úkoly měření deformací staveb. Fyzikální zákla-
dy výskytu ,a pt1'sobelllí deformací. Přehled jednotlivýmI
zpt1sobt1 měření deformací. Měřickotechnické Ipředpo-
klady. Příklad na g,eodetickém měření deformací vodnf
elektrárny v údolí říčky Miihlba'~hu v Tyrolsk,u. Sch/Vá

528.482:628.132= B4 VÚGTK 8055
JABI:.ONSKI,W., POWROZNIK,T.

Geodezyjne badaniaodksztalceú zbii'Jruika cylindryczne-
go napelnionego cieczQ. (Geodetické měření deformací
válcové nádrže naplněné tekutinou.]
PTzeg1l.geodez., 42, 1970, č. 3, s. 118-123, 11 obr., 3 t,ab.
PQpts řešení, týl1mjíocfchse měření deformací ocelloiVé
válcové nádrže naplněné tek'utinou, o výšce 12 m a prt1-
meru 10 m. Měření provedená v 8 vodorovných řezech
nádrží prokázala, že maximální tleforma~B nepreluačuje
12 mm. vI

528.486=30 VúGTK 2332
BENDER, W.

Der Cbergangsbogen zwischen konzentrisc'heo Krelsen.
(Přechodnice mezi soustřednými kruhy.) .
Allg. Vermes.-Nachr., 77, 1970. Č. 3, s. 112--119, 5 obr.
Přechodnici mezi knuhy zakřivenými v,e stejném smyslu
tvoří v normálním případě křivka vej~1tého tvaru která
Je souOástí větve klotoidy, jež na počátku má zakřivenf
1. kI'luhu o velkém !poloměru a na konci zakřivenf 2.
krulhu o malém lpoh:lměrlU.Středy zakřivenf pro každý
bod klotoidy leží na evollUtJěa Jejich pololha se konstant-
~.ě_mění. PrQo~otiaikéSltředy ,počáitku a konce křivky ve'j-
clteho tv,ar'll JSou od sebe 'Vkonečné v~dálenost1. Rozbor
toh?to _problému. Praktické početní řešení tří přfpadt1
spojem dvolu soustředných kroht1 o rozdílných polo-
měreclh přechodnicí. Tš/Vá
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528.486=84
BACZEWSKl, CZ.
PIIJsta metoda tyczenia luk6v o malych promieniach.
[Jednoduclhá metoda vytyčování oIbloukfi ° malých po-
loměrech.)
Przegl. geodez., 42, 1970,' Č. 3, s. 126, 1 obr.
Popis velmi jednodlUchého, rychlého a [Joměmě př.es-
ného způsobu vytyčov.ání kI"uhových oblouků o polomě-
ru do 80 m pomocí ú!hlolv'ého hran-olu. Ten1to l7Jp·ůsolbje
zvláště vhodný pro vytyčov!ání cest a alejí při projek-
tování městských p.arků. Tš/Vá

528.486:625.7= 590 VÚGTK 20423
GRIDINOC, M. - HORLACI, V.
Proiectarea elementelor geometrice la drumurile agri-
cole. (PwjektJ:Jvánf geometrických prvkfi z,emědělských
cest.)
Rev. Geod., Cad. ;li Otganiz. Terit., 13, 1969, Č. 6, s. 56
až 66, 9 obr., 1 tab., lit. 19
Teorie hlavních prvků oblouklU. Přelhled všech geome-
trickýclh prvků včetně podélných a příčných IProfilŮ,
které se vyskytují při pwjektl:Jváni zemědělských cest.
PDaktický příklad. Tš!Vá

528.489:627.8(498) = 590 VÚGTK 20423
LEOVEANU, G. ERDÉLYI, F.
Elemente ~de calcul in trasarea topografica a aspira-
toarelor si a camerelor spirale de la S. H. E. N. "Purtile
de Fier". (Výpočetni prvky při vytyčování čerpadel ,a
komor vodní elektDárny "Portile de Fier".)
Rev. Geod., Cad. ;li Organiz. Terit., 13, 1969. č. 6, s. 29
až 46, 11 obr., 3 tab.
Rešení speciálního problému použití geodézie při vyty-
čování la montáži různých zařízeni vodní elel{trárny, bu-
dované na podkladě sítě mikrotriang.ulace,. která od-
povídá poiťi'ebné přesnosti. Ro2Jbolr 'VÝ'poĎEl1Jníc'hprvlků
jednotlivýclh geometrických prvků čerpadel a komor
vodní elektrárny. TšNá

528. 7.:338.23
SKLÁDAL,L.

VÚGTK 33831
VYzK-Z-355/b

Studie o automatizaci geodetických, fotogrammetric-
kých a kartografických IPrací (část fotogram metrická ).
Pralha. VúGTK 1969',A1 s., lit. 26
Definice automatizace ve fotogrammetri1. Možnosti auto-
matiz,ac.e ve fotJ:Jgrammetrii. Ortofotografie. Přístroje pro
integrovanou mapovací metod1u. Souč.asné možnosti
alUtomatizace fotl:Jgrammetrického vyhodnoceni. Sch/Sk

528.711.1:771.5:528.77=30 VÚGTK 2514

RANZ, E. - SCHNEIDER, S.
Der A.quildensitenfilm als Hilfsmittel bei der P'hotointer-
pretation. (Ekvidensitní film jako pomůcka JPři fotolu-
terpretaci. )
Bildmes. u. lIuft1bildwes., 38, 1970, č: 2, s. 123-134, 9
obr., lit. 8.
Pojednáni o novém .ekvidensitním filmu AGFACONTOUR.
Op~roltidosuld eXiStu'jícím složitým posltupům byly 5 Um-
to filmem za normálního pDacovnflho postupu dosaženy
akv~density přímo. Na příkladech z oblasti využití půdy
a hydrologie dokázány možnosti použití AGFACONTOU-
RU ve fotointerpretaci. vI

528.711.1:771.319.52=40 VÚGTK 28 234
MULLER, P.
La chambre de pour.suite Antares. (Sledovací komora
Antares.)
Cospar Inf-orm. Hull., 1968, Č. 44, s. 37-43, 2 obr.
Popils fr1acouzlské d<ruži'c>o~ékomory uv'edené do pr-o-
vozu v r. 1967. Tříosá montáž ha bázi p,aralaktické mon-
táže úlhel záměry s třetí OSOIUse mění 'v mezích 84° .až
96°. Rychlost pohybu v 3. ose je řízenapotel!1ciometrem.
Čočkový objektiv 300/900 mm, desky 18 X 18 cm, rotač-
ní závěrka s fotoelektrickým kontaktem. Tři hledáčky
- ·poinMry. Podle pokusnýclh pozorování družic Echo,
Pageos a DLaděme se Otdhad<u}epřesnost komory asi
na 3". Ka

528.722.6:778.44= 84
CIOI:.K!OSZ,A. - K~SIK, A.
Stereoskopy zwierciadlane. (Zrcadlové stereoskopy.)
Przegl. geodez., 42, 1970, Č. 1, s. 42-45, 7 obr., 1 t.ab.,
lit. 9.
POJPis4 základních druhů zrcadlových stereoskopl'J, kte-
ré tč. existují ve sv,ětě: 1. stereoskopy jednoduc1hé kon-
strukce pro práce v teréniu, 2. standardní zrcadlové
st.ereoskopy. 3. stereoskopy se zdokonalenou konstrukd
a lepším vybavením, 4. speci,ální stereoskopy. ZkOlUšky
použitelnosti a j.akosti stereoskopů.

528.722.63= 867 VÚGTK 30052
KRASTEV, I.
Stereokartirovačen aparat "TOPOKART O". (Stelreo6lko-
pický 'přístroj "Topokart B".)
Ge'oidet., K1artog'r., Zeme'Ustruj., 1969, 'č. 5, s. 2F-22, 3 obr.,
lit. 1.
Vydávání nových tOlpogr.afických map. Přístroj firmy
Zeiss "Topokart B". Určení přístr,oje - pro jaké práce.
Technické údaje o přístroji "Topokart B". Pro která mě-
řítka se dá přístroj 'použít. Možnosti rozšíření použiti
stroje připojením dalších přidavných zařízení. Ortofot
- te'chnlckéúdaje. VK!Sk

528.74:339.5=20 VÚGTK 33777

'FAGERHOLM, 'p. O.
Optimllm spllcificatřt:lns for integrate:!l sllfveys. A ge-
neral discllssion. (OJPtimální podmínky pro integwvaný
průzkum. Všeobecné připomínky.)
Ve: Aeri,al surveys and integrated studies. Pro-coof tlhe
Toulouse Conf. Paris, Unesco 1968, s. 133-435.
Význam integrov.aného průzklUrruu přírldníGh zdrojů pro
realiza.ci vývojovýclh projektů. Přijateln.l spolehlivost a
j,akost tohoto průzkumu. Finanční náklady. Definice po-
jmlU "integrnv1aný průzl\:um". Sn,aha o prnsazeni této
technIky }ako samos·taJ1Jnédi'sctpltny. Tš/Sk

528.74:339.5=20 VÚ(rL'K 33777

STEINER, D.
Methodological and technical problems in integrated
aerial surveys. (Metndické a technické problémy při
integrov.aných leteckých průzklUmech.)
Ve: Aeri,al surveys .and integrated studies. Proc. of tlhe
ToulolUse'Conf. P,aris, Unesco 1968, s. 536-'-538.
Integrované prfizkumy současně ř·eší rl\Zllp. prvky n<l1
zemském povrchu. přičemž musí btt překonávány růz-
né metodické ,a technické problémy. Výsledky stlUdia
individuálních prvků musí být integrOvány, což vede
k metodickémuprúbléffiiu, zatímco letecl{ý snímek užitý
při int.egrovaných průzkumech musi ,poskytovat maxi-
mum informací' o pl:Jlmd mo-žno největi'lím počtu pr\'ků,
což naopak' vede k technickému problému. Rozbor .obOlU
problémů. Tš..'S/{
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528.74:339.5=20 VOOTK 33777
WEBSTER, <R-

An experiment in land mappinfJ for muIti.ple purjll'Jses
from aerial photogrlqlhs. (Pokus o vlceúčelové mapová-
nl územl IPOmocl leteckých snlmkiL)
Ve: Aerlal surveys and integrated studies. Proc. of tlhe
Toulouse Conf. Parls, Unesco 1968, s. 525--528, 3 obr.,
lit. 9.
Plánovánl vYJUž!tlpůdy v určité oblasti se provádl podle
požadavků Ihomogenity a klasifikace pJidy. IIlavnlm /pro-
blémem je fyziografickáklasiflkare. Přehled krltérU pro
řešenl tohoto problému, týkajícllho se morfologie, povr-
chových hornin a ,vodnlho režimu. Tš/Sk

528.74:339.5(100.9) =20 VOOTK 33777
553
BEYER, M. G. HJDRTZBERG-NDRDLUNG, B.
THAM, P.
Aerial photography in combination witlb prospecting of
mlnera! resources ln developlng countries. (Lete'cký sní-
mek v kombinaci s /průzlrnmem nerostných zdrojů v roz-
vojovýclh zemlch.)
Ve: Aerial surveys and integrated studies. Proc. of t1he
ToulolUse Conf. Paris. Unesco 1968, s. 413-416, 1 IOIbr.,
lit. 4.
Přlklad na možnosti ,prováděnl leteckého mapovánl v po-
měrně malé oblasti. Model tohoto IDaJPovánl je odvozen
ze zkušeností ziskaných 'během prací na důlním projek-
tu v Západní Africe. Plánování fotogrammetrickélho le-
tu. Popis letecké činnosti, rozdělené n.a čtyři stupně
kO:)fdin.ace mapovacích aprůzKumných prací. Návrh
programu prl1zkumu /pro hypotetický projeM. Tš!Sk

528.74:339.5=20 VOGTK 33777
629.783

MDRRISDN,A.
t'he role of ~ace photogrlllPhy. (IOloha snlmků pořIzo-
vaných v kosmickém prostore.)
Ve: Aerial surveys and integrated studies. Proc. of tlhe
ToulCJIUSeO::mf. Paris, Unesco 1968, s. 547-548.
Základní principy pořizovánl snímků měřickou komorou
umistěnou v raketě nebo umělé družici, včetně dopra-
venl kasety s exponov.aným filmem zpět na zemský po-
vrclh, !popřípaděpřljmu snlmaného obra:Dll n.a Zemi po-
mocl televiznl techniky. ,Přednosti oB./problematika této
metody. Tš!Sk

528.74:339.5(100)=20 V,OGTK33777
63
STEINER, D.
A world-wide survey tlf the application uf aerlal pho-
tographs to interpreting and mapping rural land use.
(C.elosvětové poožltí leteckých snlmkfi při Intel'!pretaci a
mapování zemědělskélho pťldního fondl\l.)
Ve: Aer1.al surveys and Integrated studles. Proc. of t1he
Touh:mse Conf. Paris, Unesco, 1968, s. 513-516, Ut. 33.
Přehled. metod !použ1vanýclh /při mapování zemědělských
pozemků. Několik poznámek k současnému stavu po-
lUžitť leteckých snlmků pro mapoVlání zemědělských po-
zemků. Tš/Sk

528.74:339.5=20 V.OGTK33777
634.0
STELLINGWERF, D. A.
Forestry l"8quirements in intqrated surveys. (Požadav-
ky lesnictví 'V integrovaném průzkumu.)
Ve: Aerial surveys and Integrated studies. Proc. of t1he
Toulouse Conf. Haris, Unesco 1968. s. 517-520.
Přehled pOlUžit( leteckých snímkn v četných specializo-
vanýclh oborech v období ,mezi poslednlmI 2 světovými

válkami, kdy často doclházelo k jeVl\l. že se dvakrát i
vícekrát prováděl prnzlrnm téže oblasti několIka rťlzný-
mi slUžbami. Toto 'bylo zvláště markantní v lesnictví.
Nástin možnosti, vyplývajících z IPoužit( moderních me-
tod, zejmén.a techniky lete.ckých snímků, !přI inventarl-
,zacl lesll, ktel'Táse nyní provádl v rámci Integrovaného
prl1zkumu. Tš/Sk

528.74:339.5(44) =40
634.0
LACHAUSSÉE, E.
L'inventaire forestier national en France. (Národní In-
ventarizace lesů ve Francii.)
Ve: Aerial surveys anod Integrated studies. Proc. of t1he
ToulOlUseO::>nf.Paris, Unesco, 1968, s. 471-472.
Původní Inventarizace lesů, provedená v r. 1908 ve
Francii podle statistických údajů, zcel.a nevyhovuje
dnešnlm požadavkům. Proto bylo v posledních leteclh
přikn::>čeno k inventarlzaci lesů pomocí leteckých sním-
ků, na základě kterých byly získány poměrně přesné
údaje pro I\lrčenl lesních ploch a objemů, /pro ro:zJbora
klasifikaci lesnlch formací a pro lesní kartografii. Pře-
hled současných metl::>dinventarlzace lesů. Tš/Sk

528.74:339.5(81)=40 VnGTK 33777
91
RUELLAN, F.

EIDJPIOiděs photograplhies aerlennes pendant les mis-
sions de recherches de géographie appIiquée au Urésil
(1941-1956). [Použit( Leteckých snímků při průzklUm-
ných akcích aplikované geografie usk'utečněoýcll v Bra-
znii v leteclh 1941-1956.)
Ve: Aerlal surveys anod integrated studies. Proc. af t1he
Toulouse Conf. Paris, Unesco 1968, s. 501-503.
Přehled modernlch metod aplikovaného ~eoografickéaJ.o
prnzkumu prováděného v BrazíIli v letech 1[141-1956
s pOlUžitím letecký,ch snímkíí za účelem získání Infor-
mací o přlrodních zdrojíclhzemě. Organizace prnzkum-
nýclh poocl ve formě tří etap, zaměřených na tyto !pro-
blémy: 1. geologii; 2. klimatolog\i, hydn::>grafii a bio~
grafii; 3. způsob života obyvatelstva. Tš/Sk

528.927:771.5=590 VOGTK 20423
MURE~ANU,G. - VELICU, 1. - TUDDR, P.
CaracteristiciIe princípalelor sOl'hlrí de filme folosUe
in reproducerea hartilor: (CharakterIstika základních
drohů filmu používaných při reprodukci map.)
Rev. Geod., Caod.§i Drganiz. Terit., 14, 1970, č. 1. s. 43
až 48, 4 obr., lit. ;4.
Rozbor sn::>ženl.a vlastností některýclh drulhů filmfi po-
užívaných v kartogooffcké reprodukci se zřetelem na
požadavky tvorby vysoce kvalitních map. Tš/Vá

528.935=84 VŮGT 33595
BRiDCKI,Z.

Zagadnienia toponomastyczne w karft.lgrafiii w swietle
lPublikacji w polskích czasopismach. (Otázl{y topono-
m.astiky v ,kartografli publikované v po::>lskýchčllso/pl-
sech.)
Polski PrzegI. kartogr., 1969, Č. 2, s. 11--17.
Práce dává pohled na publikace vydané po 2. světové
válce z obI.asti toporu::>mastiky. Otázl;{y zajímající kar-
togoofli jsou P1Ublikovány v pol.,kých vybranýclh časopi-
seclh n.apř. filologických, geodeticko-kartografických .a
geografických. V časopisech jsou sledovány otázky ja-
zykovědné i kartografické. Fyzicko-geo~ra[jcké jevy a
IPřesué znění názvů sídlišt se řídí podle toho, jak sta-
novila Polská geografická názvoskwná komise. Chv
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528=40
DURBEC, G.
Cours de topométrie générale. Tome I.: Généralités.
AppareUs de mésure. Tome II.: Méthodes de levé. Altl·
métrie. (Přednášky z nlžš[ geodézle. I. dm: Obecnost!.
Měi'l.cké přlst!l'oje. II. dB: MéllpO'váiIlLVýškovlá měl'enL)
Parls, Eyrdlles, '1969.597 s., 585 oor., 20 tab., 2 přH.
Měl'oo[ déle'k. ,Pl'[stroje a pomficky. ne'kUn,acea orien-
tace. Měř·oo[ úh:lfi. 'Hralnoly. iOhloměrné pi'lstroje. Nepří-
mé měl'en[ vzdálen05'U. lMěl'l'cký stfil. SHě. VyhO/tioiven[
pláiIlfi. Metody a ~pfisoby mapování. NlvEllace. Měl'l'cké
pi'[stroje a pomil:ciky. AutomaUcké pd'lstroje. Trigrono-
metrlc,ká nlvelace. ,zob:oozen[ terénu. Bar·ome,trlc'ká ni-
velace lB. už!Jt[ topografických měi'€IIl[pro 'vei'ejné práce.

Sch/Vá
VÚGTK 8055528(47)(091) =84

KlITUZOV, I. A.
Na lenlnowskiej drodze. (Na leninské cestě.)
Przegl. goode·z., 42, 1970, 'č. 5, s. 177-179.
Přehled nejdfiležl'tějš~ch ~pěchů ldoSlažených IV historii
sověts'ké geodetlCiko"topograflcké a Ikarto·grr'aflcké služ-
by, 'která Ije organizoválna na zásadách ideí V. I. Lenlna.
Vytyčeni daUUch 1llrolfi vědec,kýc'h 'oot,a'vůSSSR 'v obl,asti
geodézie, fotogriamm8ltrie, kartografie :a výpoč,e'tni Ite'ch-
nlky. Tš/Vá
528(47)(091)=82 VÚGTK 26496
SUDAKOV,S. G.
Leninskij dekret - programma razvitija gosudarstven-
nych topografo-geodezičeskich rabot v SSSR. (Lenlnfiv
dekret - Iprogram roz'voje stáJtn[ch g,eodeticko"tolpogra-
fiClk~chpracl ~ SSSR).
Zemlja i Vse!len., 5, 1970, Č. 2, 's. 22-33, 12 obr.
Topografic'ká mlBlp,ajako nezbytný p'omocnlk odbornfkfi
těžebn[,n,o prťlimY'Slu,geologfi, g,eofyzl1kfi,stavHelfi vedeni
elektr1<:'ké energie, n'aJ:1tovodfi,,železn~c ·a vodnfch p'l'e-
hrad. 'StaIV,ij:a~ký'byl v do:revoluČIlÍimRusku. SeZillámení
V. l. Lenina s neutěšeným s't,a'v:e:mg'eode tic k,o"topogrr.a-
flc,k~c'h prací. Vytvoi'eni iniciaJtivní skupiny. Vydání
dekr.em a I\lS taven i Vyšši'ho geodelUc:kého vede'nL Roz-
dělováni geodetických a báňských měNc[ch strojfi a }>o-
mfice!k. Prláce, ved'ené F. N. Krasovským.
ObldObiVeľké Ivlastene,cké vá'lky ,a 'vojens.ká t{)jp·ogfafic-
'ká služba. Pozornost, kterou 'věnuje Státní geodetická
sllJJŽha vytvol'oo[ astronoml,cko-geooetické sítě. Ve!lml
pi'esné a př'esné n1veIace - jejich počátky v r. 1917. vý-
čet jmen ,prac'o:vn~fi, ktel'i se lzaSloužHi o rozvoj g,eode-
ticko-topogroof1id{~c,hIpra:ci. . VK
528(669) =945.11 VÚGTK 9133
RADiM,F.
A nigérlai flHdmérés és térképészet. (Geodézie a 'ka,rto-
grafie V INIgériL)
Geod. é's Kartogr., 22, 1970, Č. 2, s. 108-116, 10 obr.,
m. 28.
K vy'UžfváJniIpi'~I'odníc,hzdrojfi Nigérie je z,apotl'eb[ geo-
d~Uc,kýc'hpoďkI.adfi la map. Těmrto l1koly se !ZlabÝ'váfa-
deráilni wměměi'lc'ká slu~, 'k1te'rábuduje záklladni geo-
deUcké sí'tě vy~í'c'h Mdli ,a vyhotOV'Uje t'OipografI,ciké
mapy v měi'i'tkách 1:100000 a 1:50000. Význ.amným 'ka['-
tograflckým dnem, vydan~ ned,áWlotOl\lto slu~bou, je

Národní lélJťlas.Rovněž se v Nigérii rozv[j[ g~odetic.ké
školstvL Zeměměřiči v !tétQ zemi js-ou organizováni
v "Nigerljs'ké InstiJtuci 'z·eměměNčfi", 'která zejména or-
ganizuje odloorné Ikursy la nat,nazuje mezlnár'odní styky.

Tš/Vá
528:330.455=945.11 VÚGTK 9133
BALAzs, L.
A reprezentaUv megfigyelések elvének a1kalmazása a
geodéziai munkák minllségi vizsgálatánál. (PoU'M:tíipil'1JIl-
clpů reprezelnt.B!ti'V'n[.c'hstaJtlstick~h souoorfi !pl'i !kon-
trole jakosti ge'odeUcký'c'h pracL)
Ge-od. és K1aI'Itogr.,21, 1969, Č. 5, '5. 352-359, I1t. 6.
Kontrol'a všech det.ailů geode'tickýoh praci ~namen,á Ité-
měl' nové !provádění p,r,ací. DHč[ .kontrolou nemMeme
hodnotit 'j:aJkoo:tpTaci. Výjim'kou je pl'ílpad, kdy pl'ed-
běžně vybl'ráme 'vZlorky !pQdle prlnC1pfi maitematic,ké sta-
tistliky la statlsUckých še'tření.~jišťuje se 'jaik za jak~h
p-odminek je :vhodné !použit v geodézU ,pr1lndpfi rep'I'e-
z,entaUvníc'h souborfi a sta'tistlckých metod výběru
vzorků. vI
528:373(439.1) =945.11 VÚGTK 9133
VINCZE, V.
Fllldmérllszaktechnikus-képzésiink kialakulása és jllvllje.
(Vých-ov,a a budoucnost našich zeměměi'lckých :tech-
niků.)
Ge-od. és KaI'ltogr., 21, 1969,č. 5, s. 343-351, 7 obr.,
1 tab.
Stručný historic~ký 'vývoj stl'edniho zeměměi'i'ckého šlkdl-
stv[ v Maď,a'rsku. Rozbor náplně šestlseanestrověiho $ItI\l-
dia na nové maď,arSké lVyšši zeměměi'ické §kole a mo'ž-
nosti uplatněni ,absolventů této školy v praxi. 'Přahled
učebn[.c,h osnov sk!lád,ajidch se ze všeobecn.fch, záikl'ad-
ních t speclálnichz,eměměi'lc'kých pd'edm~tfi a ,z pralk-
tic,kých cvičení, zejména s modern[.mi pl'ístroji. Tš/Vá

528.01/.08 MtRICKIf: METODY. VÝPOCTY. pRESNOST

528.016.4:535.37=945.11 VÚGTK 9133
KISS, A.
A lumineszcencia alkalmazhat6sága pontjellllésekhez.
(Možfilosti 'použiti Iumlnlscence 'pi'i signaUzacl bOdfi.)
Geod. és Kartogr., 21, 1969, Č. 5, s. 369-373, 2 obr.,
3 ta,b., lit. 1.
Spo,lehliv'OiS't,ir}'chlost ,a hospodárnost geodetic'kých mě-
i'i'cik~ch ,a vytyčOV18.c[chIpr,ací ije iznačině ovliIVněna slgna-
ltzací bodfi. Zk'oum.ají s,e možnoslti použiti lumlnlscenč-
n[.ch ma'teTiá!lfi IPro signaUzacl bodů. Pokusy byly zamě-
i'eny na fakttory hustoty světla rfizných lum1lnlscenČIlkh
. materlá!lfi, na !jej'ich viditelnost 'a Ina 'rozbor 'I'fizných
eutlje1l:'tlvní:ch 'názorfi souvisejiddh s touto prob leana-
~lk'Ou. Z'kušenosti ~rokázaly vhodnost použi:t[ lumlnls-
cenčních ,lIlIélJteriálfiIp'm slgnaUzaci 'bodfi. vI
528.024.1-187=590 VÚGTK 20423
ROTARU, M. - CEAU~U, C. - LEOBEL, N.
Aplicarea metodei analizei dlspersionale la estlmarea
rezuUatelor mlisurarilor de nivelment. (Použiti metody
,analýzy ro~ptylu ik hodnocení výsle!dkli ~HvelaČIlic'hmě-
ř,ení. )
Rev. Geod., Gad. ~i Org,aniz. Terlt., 14, 1970, Č. 3, s. 19
,až 27, 5 'talb., Ut. 12.
Stu'di'e se 'týká 'jednoho z nejmode,rnějšfch. krľtérií .pro
hodnoceiní kv,aIilty v~le'd'kfi nivela5nich měi'ení. INapod-
kladě teorie matematt:c,ké statisti'ky Iby!lvY'pll'oB'cován'1;eo-
r,eticiký zá'kla'd lp'I'o,použ'tti 'voh'oto \kri'téria. vI
528.024.1-187.4 (497.2 J( 498) = 867 VÚGTK 30 052
JANIjWLOV,M.
NlveÍacija prez r. Dunav za izgraldane na chidrolilOb-
ničeskija kompleks "Belene-Cjoara'" (Nlve!lov4ni 'Pi'es
l'eku 'Dunaj pro účely' ~v'by lhyd'I'otechnlckéh,rkom·
plexu "Belooe-OJoo:ra".J '
Geod., KaI'ltogr., ZeIl1eumroj., 1970 Č. '2, s. 9-11, 9 'obr.,
2 tab.
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Využitf ře'ky Dunaje na t1se'ku Belene-Cjoar,a k vybu-
do~i\!fif 'hydrotechnického komplexu. :mo1hy bulharských
a rumunských g,eode'til na tomto společném dne. Nive-
lovi\ní přes řeku Dunaj. Str,o!je la Ip'oamk'ky. Sl'o'žení ni-
velačnf skupiny. Nivelační met'od,a. Provedené nivela,ce
III. řadu. VK

528.061.2.088.24=945.11 VÚGTK 9133

HORVATH, K.
A refrakci6egylitthat6nak és a refrakci6glirbének megha-
tározása meteorol6giai alapon. (Urče:ní 'refr,akčního koe-
ficientu a refr,a'kční 'křiv'ky mete·orologickou cestou.)

Ge'od. és K,artogr., 22, 1970, 'č. 2, s. 119-124, 3 obr.,
3 tab., 'Ut. 17.
Teor,Ejti!cké určení rozsa:hu 'platnosti ref'rakčnfho ikoe.fi-
cientu s neg,ativnfun znaménkem pom'o'cí rOVi11'ice''vy-
jadi'uj~cf výškovou změnu teplotního ,koefi,cientu, který
dosahuje střednf 'výšky Ia:bil:ní nejspodnější vrstvy.
Z idIouhodobý'ch illleiteO'r'ologi,ck~c'h'P'ozo!l'oválníml1že být
určena s,ti',ed'nf hodtnota gr,adientu ,a IZ ní pomocí Bro'ck-
sovy a Pellinenovy 'r,ovnice refrak1Jnf 'koeÍÍ'cienty. Návrh
nové t,eorie trig. měi'enf výše:k s ohledem [[lIazá:konrt'Oslti.
Zjišťuj,e se, s !jalkou pi'esností je tileba2lnát ref'r,a'kČlIi.í
koetici€lnty, aby mohla být pi'i trigonome1trickém mě-
ření výook 7Jachov,án,a pi'esnost 1 cm, a ,zda lze 'tuto
pi'esnost dodržet (pi'i urč,enf sti'edlní hodnoty refrakonfho
koeficientu. vI

528.063.9:681.322= 945.11
WINKLER, GY.
Az asztaIi elektronikusszámol6gépek felIlidésének ha-
tása a geodéziai számításokra. (VHv rozv,o-je stollllfch
samočinných počHači'1 nia geodetické výpočty.)
Geod. és K,artogr., 22, 1970, č. 2, s. 128-138, 5 obr.,
3 !tab., Hit. 16.
Tl'i typy sWlníe'h ,počft,ači'1: 1. počHače pro 4 zá:k:Iadnf
oper,ace, 2. 'IYočHač,e'pro odmo,cňování, 3. Iprogramo'vé
počrtače. loejich popis, funk1Jnf či'nnost a mOžJI1'()st'iIPO-
užitf v geodeUcké praxi. Hospodárnos't do",aželllá použi-
tím samočinnýeh počftačl1. Otázk,a volby 'vhodlllého Itypu
s,amočinlného počftače. Tš!Vá

528.089.6:389.1(091]=30 VÚGTK 6266

SIMMERDING, F.
Zur gesetzlichen Neuordnung des Eich- uud Messwesens
mit einer geschichtlichen Betrachtung liber die Deli-
nition der Liiugeneinhelt. (K právní úpr,avě cejchován!
a měřen! s historickou 1ívahou o definici délkové
jednotky.)
Z. V,;l!l'm.-\Ves.,95, 1970, Č. 4. 'S. 141-149, 2 obr., lit. 9.
V létě 1969 byly pi'epracovány dva zákony NSR, týkajícf
se cejchování 'a měi'ickýc'h jednoWk. Diskutují se otázky
zajímajícf zeměměřiče. Retrospektivní pi'ehled 'vývoje
délkové jednotky z 'přírodní mfry ke standardu a ~pět
k. pi'írodní mfřp.. vI

VÚGTK 33201
VÝZK-Z-167

528.118.022.6

KUC~A, K.
Třfsměrová vrcholová metoda.
Praha, VÚGTK 1965, 12 s., 8 tab., 3 p]íl., ait. 3.

Metod,a měilenf s &tallllOntch Silllěrl1v troji'cf,ch 123, 234,
345, .••. (s-I) sl, s12. Stanoviskové vyrovnání 'takto
zaměl'elllé o'SIIlovy s směrl1 s obecnými vyro\l1l1á'V'acími
serhématypro s=4-7 směrl1 a pi'Lkl,ady výpočltu. Proti
1íhlové metodě vrcholoové umožňUje 'ti'fsměrová vmho-
lová metod,a ur,Nlt t1pl'né vá'hy měi'ených směrl1 (viz v. z.
Č. 168/1964). vI

VÚGTK 33202
V?ZK-Z-168

528.118:528.517.061.2
KUCERA, IK.

Úplná váha měřené veličiny.
Rr,aha, VÚGTK 1965, 20 s., 2 ohr., 8 tab., 3 ,přU., lit. 6.

Definice ,a teore'tické od vozen f úp'llné váhy !p=klPoPtPr
veličiny měi',ené IVreofra:kčním prosti'edí a urč13lllé !k sf-
iovému vyrovnáni. C'~niltelpo je základnf váha, tj. d,osa-
vadní váha vyplýv,ajfcíz 'počtu pozorování, k j-e souči-
nitel, kt,erý fixuje objerrn·jednotky váhy vzltahem (p) =
= (Po), Pt je časový parametr jako funkce, počtu t
oblserv,ačnÍiCh dnl1, ve 'kt,erém se u'pl,atňuje určiltý. do
jisté míry konstantnf poměr c intenzity re,fraktačních·
změn, ,a 'pr je reÍ'r.a,kčmí par,arnetr, ve kt.erým se Uiplat-
ňují !l'ozdíly této intenzi:ty u j,ednotlivých SiII1ěrl1.Vy-
šeti'enf velikost! v,eličiny c pro 'dennf směro'V'é měi'enf
a pro no1Jní e!lektroo!p'tic'ké měřenf děll'ek. Příklad smě-
rového vyrovnání s t1plnými váhami ,a jeho t1čilllek.· vI

528.236.1.063.1(593) :528.28= 30
EHLERT, D.

Die Berechnung der rechtwinkIigen Koordinaten des
thailiindischen Katasters. (Výpočet pr,avot1hlýc'h sou-
ř.,adnic th,ajlského k,atastru.)
Nachr. 'Kartelll u. Ve'rm.-Wes., 1968, Č. 38, s. 18-25,
1 ohl'.

V rámci pr,oJektu Ipomo.ci ro.zvojovým zemfm byly zkou-
mány 'vzorce, j,ež jl~wupodkladem pro výpočet thajských
k'él'Mstrálních soui',adnic. Návrh na výpočet hodnot, kte-
ré 17Jesest,avilt do M'hul'ek. Pojednání d'oplňují V~po.četnf
pi'fklady. vI

528.28:522.44(430.1] =30
WALTER, H.
Die Praxis der durch das Institut fiir Angewandte Geo-
diisie aur Laplace-Punkten durchgeflihrten astronomi·
schen Beobachtungen. (Pr,axe astr,onomických p,o'zoro-
vánf, 'provedených Ústavem užité geo.dézie na Llaplaceo-
výc'h bodech.)
Nachr. K,arten u. Verm-Wes., 1969, Č. 39, s. 25-52,
5 ,obr., lit. 10.
Z'kušenoslt s !přfstroji ,použitými
pro měi'enf Lapl,aesovÝ'ch 'bod11.
v prl1běhu č,asu vyvinuly.

Ústavem užiité g,eodézie
Popis postupl1, které se

vI

528.283:528.4= 945.11
BALLA, J.
Asztron6miai tajékozás az als6geodéziában. (Astr'o'llo-
mi'c'ká 'Dr'ientJaoev nižšf geodézii.)
Geod. és Kaf1Mgr., 21, 1969, 'č. 6, s. 404-410, 1 obr.,
4 Mb., !lt. 8.
V Inižšf g,eodézii je možno pomocf tzv. zkráceného po-
stupu během 1,5 hodiny určit směrnf'k p07J8mníhoosmě-
ru se sti'ediní chybou ± 8-12. Pi'i výpočtu nenf ~apo-
ti'ebí 'P'očft,acího slorojeani hvězdného ;katalogu ani tri-
gonometric.ký,ch tia1bulek. Azimut Polá~ky se vyhledi\ lve
speciál;ní,ch Mbulkác'h. Tímto zpl1sohem ml1žebýt vý-
počet prov,eden současně s měi'8'n~m llleb'Opo uplynu1f
několika minut v mtstě poz'orO'váJni. vI

528.331(430.1) :629.783(100) =30
DlRK, H.
Masstabkontrollen verschiedener Dreicksseiten I. Drd-
nung im deutschen An,teH der europiiischen Eichlinie
des Satelliten-Weltnetzes Tromsli-Catania. (Kootrdly
rozměrl1 rl17Jných IStr,an trrojt1hellllí!ka1. řládu v Illěm'ec'ké
části evropské srovnáv,ad zákIadny světové družicové
sf.tě Troms/j-CatanM.)

Naehr. K,arten u. Verm.-Wes., 1969, Č. 39, s. 19-24, 1 přU.
Na j.aře r. 1967 se zálSal'Os měilenfm evropské srovríá-
v,ací záklladny sv~N)Vé d'ružicové sítě Geodimetrem 2A..
K'I'olll1ěstr,au hlavní trojúhelnfkové sftě, měi'ených v le-
tech 1962-1966, !k'teré leží na traverse ne'oo blízko nf,
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je třeba provést pooor'ování Goodimetrem 2A ještě lasi
u 12-15 tTojúhelníkový<eh stNIJl11. Mdu. V r. 1967 by10
měřeno 8 itr'o'júhelni,k'ových str·éIln!21á'padoněme1c'kéholavni
trig,onometri,cké s!tě přímo nebo v díllčich úsedch.
Uzbýv,ajicich trojúhelníkových str,au má být :provedeno
měřeni v 'r. 1968. vi

528.414.088.3=84 VÚGTK 8055
I:.UKASIEWICZ,E.
Niezawodnoié 'sleci poligonowych wielow@zlowych.
[Přesnost ,po'lygmlOvých slt! s vice uzlovými body.)
Przegl. geodez., 42, 1970,č. 5, s. 189-192, 1 ,obr., 4 tab.,
lit. 2.
Rozšiřeni metody postupných ,aproximaci v,ed'lo autora
k jejimu použiti :při 'rozboru vyrovnáni Ipo'lygonové sítě
s vice uzlovými Ibody. Z provedeného ro2Jboru 'j,e,patrno,
ŽE> použitfm této metody je za-ručeno vhodné rozdělení
chyb. vil

528.414:528.526.6= 20

BENNETT, G. G.
The modified transU method of observation with the
Wild GAK-l gyro theodolite. [Modifikovaná polygono-
metri,cká metoda ,s použitlm Wildova gyrotheodolitu
GAK-1.)

Canad. Sur1v-r, 24, 1970, Č. 1, 5. 108-116, 3 obr., 1 'tab.,
lit. 7.

V Č. 15/1969č,alsopisu UNISURV by!l,a uved,ema teorie a
praktické 'PoužIt! metody měřeni polygonových a lomo-
vých bodt1 gyrotheodolitem, kter,ou se má snižli,t Ďas, po-
třebmý pro měřen!. Od uveř,ejně'ní této zprá'vy byl,a pro-
vedena lcelá řad,a :zkušebnic'h měření za účelem ověř'eni
sp'olehlivosti Itéto modifik,o'vané metody. Uvedeny jsou
výsledky zkušebnÍoch měř,ení zároveň s rozborem růz-
ných redukĎníc.h met'od. vi

528.44:374.235.11(439.1) = 945.11 VÚGTK 9133
EGRI, A.
Az állami fiHdnyilvántartás és a telekkllnyv kapcsolata.
[V:l!ta1hmezi státní evidenci pt1dy a po~emkovou kni-
hou.)
Geod. és Kartogr., 212, 1970, Č. 2, s. 95-101, [lt. 12.
Přehlled hilstoric'kého vývoje ,pozemkové knihy la evi-
denc,e 'pt1dy v Maďarsku. Porovnáni :p,ozemko'vé knihy
s evidenci půdy. Pozemková refo'rma. Pře'chod n,a soci,a-
listické zemědělstvf. Některé nedost,at'ky v e'videmi
pt1dy. Tš!Vá

528.45:528.7[439.1) = 945.11 VÚGTK 9133

SZf:KELY, D.
Budapest felmérésének helyzete. [Stav mapování Buda-
pešti.)
Ge{)d. és K,artogr., 21, 1969, IČ. 6, s. 448-452, 8 obr.,
2 tab., lit. 15.
Po d,ok,ončení 'výstavby centrMni trigonometridl:é sítě
bylo v r. 1932za'hájen,o nové měření Budape1ít1 v měř.
1:1000. Od té doby se pomýšlelo na rozšH'ení hl. města.
PolygoniZlace byl,a Zlapočata v r. 1936 a podrobné mě-
ř,ení v r. 1938. V 'r. 1949 ivzrosUa pl,ocha Budapešti z pt1-
vodních 20688 In.a 52442 ha. Do r. 1955 bylozaměi'eno
cca 40 % p1lochy měst.a klasickými me'todamii. Od r. 1965
začalo se použí"V,at též fotogr,ammetrických P{)Stup t1,
kterými bylo Ido r. 1969 zmap,ováno cc,a 6000 ha plo'chy.
Dnešní z,ákladní mapové 'd[lo 'pokrývá pi'es 75 % území
Bud,apešti. vI

528.45:625.27(478) ,,1965/1968"= 84 VÚGTK 8055
STRZALKOWSKI,J.
DMwiadczenla I uwagl z roMt geodezyfno-lnwentary-
zacyjnych urzQdzeň podzlemnych, wykonywanych na
terenie wolew6dztwa t6dzkiego i miasta todzi w la-
tach 1965-1968. (Zkušenosti a úvahy o geodeticko-

inventarizační,ch 'pr,acfch při měření podzamn[ch s!tí
v obl,asti vojvodetví Lodžské·ho ,a měst,a1Ddži v I,etech
1965-1968.)
PrZlegl., geodez., 42, 1970, Č. 5, s. 198-206, 5 'olbor.

ZáJvěry vyv,ozenéz geode'Uckých priací provedených
v letech 196'5-1968 n.a úZ1emíLodži a měst 'voj'v{)ds'tvi
LDdžského při invemtaTii'zaci podzemních sítí. Na záMI,a-
dě provedených pr,ací je uV'edena ř,ad.a úv,ah se zřete-
lem na příslušné instrukce. Příkl,ady vyhotovenýeh map,
k,terě lze poov,ažo'V'atzavzory. vi

528.481:625.7=30

LĎSCHNER, F.
Deformationsmessungen an einer Strasse. (Měření de-
formací n,a silnici.)

Allg. Verm., Naclhr., 77, 1970, Č. 6, s. 217-224, 7 obr.
SesQluváJní sv,ahu na vysokýCth horách, 'který má být
protnut někol1k,a slln:icemi, sMví i geodet,a Ipřed pro-
blém v,olby m.ejúče'lněJšího měřického postupu ;vzhle-
dem k p,o'žiad{)'vanépřesnosti. Přesnostk'ontrolních mě-
ření se mt1že snížut, jes'ťliže - j,aJko v uvedeném pří-
;padě - se naskytnou rvě,tší Zlměny, než se očekává.
Úspěšná slan,ace sesoU'v,ajídho se promoklého s,v,ahu
by1la dokázána pomocí výsledků geocletlockěho mě'ř,emí
def{)rmací demonstrov,aných názorně v di:agramech. vi

528.486:528.113:624=945.11 VÚGTK 9133

DETJ3.EKOI,Á.
f:pítési tiirések, kitiizési hibahatárok. [Tolerance ve
stavebnictví a meze chyb při vytyčování.)
.Geod. é's K.a'T'togr., 21, 1969, Č. 6, s. 428-434, 1 obr.,
5 tab., I1t. 14.
Prin,cip maď,arských státnich no'rem pro st,avebně teoch-
nické toler,ancB. Přehled metod pro výpočet t{)leranci
u stffveJJní,ch konstrukci. Rozbor vztahů me'zi st-8ve1:l!Il.ě
technic'kými tolerancemi ,a mezemi chyb, resp. snední-
mi ,chybami při 'vytyčování st.av'ebníeh prvkt1. Návl'h 'vy-
praco:vání jednotného systému pro tyto tolerance ,ameze
chyb. TŠ!Vá

528.489:624.1=82

VELICKO,V. A. - KARDAJEV, M. A.
Avtomatizacija geodezičeskogo kontrolja pri proizvod-
stve zemljanych rabot. (Automatiz,a,c-e geodeUciké kon-
troly pi'i prováděni zemnkh pTiacl.)
lnž. Geod., 1969,č. 6, s. 77-83, 6 obr., 1 Mb.
Pracnost geodetických metod při Ikontrole provláděných
zemních pr,ací. Popis zkušebního z,ařízení PUL-3 pr'o
provádění automatieké kontroly při 'zemníc'h pr,a,cích,
použí'v,ajícíhoza výchozí pi'í'mku nebo rovinu, kekte,ré
se vzt,a,hují měř,ené výšky, směrov,aný světelný paprsek.
Souprav,a přístroje PUL-3. Výsledky praktických Izkou-
. še,k přístr,nj'e. Pqpis vnitřní fU'n'kce přístrnje. VK

528.516/.517:622.1= 20

HODGES, D. J.
Electro-optical distance-measuring instruments with
particuijlr reference to the Wild DI 10 Distomat. [E!ek-
trickooptické dálkoměry se zvláštním zřetelem na WH-
dt1v Distomat DI 10.)
Ganad. Surv-1r, 24, 1970, Č. 1, s. 47-65, 5 obr., 3 tab.,
lit. 4.

Pr,o nejbližší budoucnost se oče'kává, že elektroopt1cké
sYlstěmy 'budou hJ.avní met,odnu při měření vzdáleností
v dlllním měřictvl. Přehled důlež1tý'ch ,chara:kterlsti1.l:
těchto systémů,který'ch sle zač;alo používat v posled-
ních někó1ika 1etet: h. Stručný popis ,a výsledky zkoušek
Wlldo'va dálk'oměru DI 10. Zkoušky prokázaly, že přes-
no'st přílstroje je větší než ± 1 cm, 'kterou udává vý-
robce, a že ry,chlootStměření přístrojem je v'elmi značI1Iá,
což se projevuje na zvýšené hospodárnosti. vi



PFehled zem~m~'tcTcd ltteratury
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528.526.6.089.6=20 VÚGTK 13221
GREGERSON, L. F.
An investigation of the MOM GiB2 gyroscopic theodo-
lite. (Ověřovécní gyrotheodolitu MOM GiB2.)
Ga'11ad.SUl'v.,r, 24, 1970, č. 1, s. 117-135, 2 obr., Ut. 5.
Při ověřování gyrotheodoUtu MOM éHB2by'lo určeno de-
rivační zryc'hlení, ~fisobící na rotační a svacionál'ní
gyroskQPY. Návrh observ,aanf a výpočetní metody, kte-
rou se má tento vliv snfž!t na mtnimum. Byl,a studo-
vána vn1třnf pi'esnost těchto zlepšený'ch po·zor·ování a
prov,eden'a polní zkouška za účelem určen! dosaži't,elné
vnější p'řesnosti a skut'ečné velIkosti zí&kaného gyrosko-
pic'kého .azimutu. vI

VÚG11K34054
Svýcarsko

CEST-Z-30.1.-7.2.1970
ZpráVa o účasti na kursu firmy Wild v St. Gallen,
Svýcarsko.
Praha, VÚGTK1970, 5 s.
Účast na kursu o nO'Vých leteckých 'komorá'ch, které má
propl'fští léta fa WUd ve svém výrobnfun progr.amu.
Prfiběh pr'acovn!cesty. Pi'ehled exkurs! ,a nálvštěv. Zís-
kané pozllia~ky o nové pi'ístrojové technice pro ooor
leteckého fotogrammetrického SIllím'kován! b<udou up'lat-
něny 'pi'i zpracováln! studie o ·automatizaci ve fotogram-
metrU (úkol č. 13.15 VÚGTK). Ná'Vl'hy opatření. Sch/Vá

528.711.112:374.5(494J
SKLADAL,L.

528.74:622.1=20
DORRER, E.

Appl1cations of photogrammetry in min ing surveying.
(PoužitI f·o·togriammetrie 'v dfilním měi'ictví.J
Ganad, Surv-lI', 24, 1970, Č. 1, s. 76-85, 11 obr., lit. 17.
Návrh klas1flk,ace aplikací fotogrammet'rie v dfilnfm
měi'lctvf. Na pi'íkladech prakUc'kého použitI fotogram-
metrie při dfiInfun m.a'pl{)lv~n!,vytyčoVJá;n!dfila1!ch prof1lfi
a měř,enf deformací je u1kázá'11'0, j'ak '!':zJepomod foto-
g'r.ammetri-e oproti použitf kliBSic'kýclhmetod dosáhnout
větší přesl1wsL a úspo,ru času. Doporučuje se dalšf vý-
zlkum alpI1k,ací fOltogrammetrie v dfiln!m prfimyslu Se-
vemí Amel'iky. vI

528.9:007(410) = 945.11 VÚGTK 9133
BICKMORE,D. P.
Az oxfordi kartográfiai adatbank. (Oxfordská hanika
k.artogr,afl,ckýclh d!at.)
Geod. é's K,artogr., 21, 1969, Č. 5, s.330-336, lit. 18.
Myšlenka vy,t'voření ·oxfordské banky kartogr,afických
dat vznikla již v r. 1964. V této !bance dat se na mag-
neUckých pálskách nebo jiných no,sitel!c'h info'rmac!
sh·romažďují číselné úd,aje, .na. základě který·ch se vy-
hotovujf mapy a atliasy. Popis jednotlivých pra.covn!ch
et,ap: vstup dat, zpr,acov,ání dat na s.amočinrném počfta-
či, ~Ý'Stupdat. Tš!Vá-

528.921:778.151 VÚGTK 30052
ZELER, A.
Nov metod za diferencirana mdtabna transformacija
za kartograbld celi. (Nová metoda diferenc·ovánf měřít-
kové transfortnace pro. k,al'tografi:cké llČ€ly.)
Geod., Kartogr., ZeIl1leustfoj., 1970, č. 2, s. 25-29, 6 om.,
lit. 1.
Cláne,k popisuje nový ~fisob tr.an:sf·ormace 1Děřftek kar-
tografické sítě. Definice problému. Zpfisob i'ešení. Pi'f-
mý zpfisob. Indiferentn! zpfisob. Metoda Rensne-ra. Ctyi'i

pi'!'kl,ady na <IIpltkování uvedených metod.
nastíněn výhled a další moŽl!lý směl' pro
pops,aných metod.

Závěrem je
řeOOil! výše

VK
VÚGTK 20423528.913.063.9= 590

RAMBOIU, S.
Asupra automatizarii calculelor ,I redactiiril planurilor
topografice ridicate prin metode curente ,I utilitatea
ei in institutele de prolectare a cons.1IrucJiilor. (Auto-
matizace výipočtfi p~i redakci topografických plánfi
zhotovov,arný·ch ibě~nými metodami a jej! použit! ·v Ipro-
jekčnich a stavebn!dh insti tuc!ch. J
Rev. Geod., Cad. ~i Org,anl'z. Te:rit., 14, 1970, Č. 2, s. 15
až 23, 2 obr., Ht. 14.
Zhodnocení exis'tuj!c1c'h topografickýc'h plánfi a upi'es-
"něnf jeJich charakteristťk. Rekogn·os'kace terénu a vy-
hotovení po,la1!c:hnáčrtfi. Shromažďovánf úd,ajfi namě-
řený'ch v terénu. Automatizace výpočtfi. Autom6t11cké
sest,avo·v~n! Iplálllfi. R'ep,rodukc.e a rOZIDnow'Vánf plánfi.
Technologický postup pro autOllIl,a·twaci topograf1c'kých
pracf při projaktoválll! s,taveb. Tš/Vá

528.935(100) ="84 VÚGTK 33595
RATAJSKI, L.
WSiPólpraca mi@dzynarodowa nad ujetlnoliceniem nazw
geo·graficznych. (Mezinárodní spolupr.áce na 'Standardi-
zaci geografickýdh názvfi. J
Polski Przegi. karto-gr., 1969, Č. 3, s. 9--14.
Otázky standal'dizace geografickéha názvosloví mají jak
vnitrostátnf, tak i mezinárodnf ,~hill'c1kter. Jsou dosud
státy, které nemajf ustálené geog-rafIckě názvy, takže
pro jeden objekt je někol1k na.Lv1l, a tfm docháZí
k mnolhým nedorozmměnrm a nesrovnalostem. Otázky
stJélndaI'dizac,e geografického názvosloví řešeny na kon-
ferenci konané 4.-22. září 1967 v Ženevě. Chv

528.936(084.3-11][100J =945.11 VÚGTK 9133
BOHME, R.
Nemzetklizi egyfittmfiklidés a klsméretarányú térképek
adatainak folyamatos helyesbUése ěrdekében •. (Mezirná- •
rodní spolupráce pl'1 Mlrl1Jbě map malých měl'ftek.)
Geod. és Kartogr., 21, 1969, s.5, s. 336-338.
Přehled pwblémfi spo,jených s ú'dr~bou map maJIÝ'c'h
měříte'k. Dosiwa'dn! foI'lITlYmeztnárodnf spoluprá,ce pi'i
I1držbě map malých měřítek. Nástin Výhledových llkolfi.

528.948= 945.11 VÚGTK 9 133
LACKŮ,L.
Kartodiagram, kartogram. (Ka1rtodiagramy akal1'togramy. J
Geod. és ~a'\"togr., 21, 1969, Č. 6, s. 420-428, 9 obr.,
lit. 4.
Dfileži'tost kartodiagraJlIlfi a karto81I'.amfi pro sou15asnou
hOlspodál'skou ika'rtogr.afii, kde jsou ledním z nejOastěj-
ších zobraJzovac!clh zpfisobfi. Rfi'zné druhy, vel1kost· a
strliktUir~ kartodLagramu, ipoužív.aného k znázornění
hospodátlSkých poměrfi jedllootllvých mnst zobrezených
v mapě. PI<Jlšnézobrazenf Qbsahový~h p·r'vkQ téma'Uclké
k,art-ografie pomod ka!rtogramu a vliv rfizných faktorfi
na jeho strukturu. TŠ!Vá

528.952=30 VÚGTK 16459
MOHLE, H.
Mliglichkeiten der Ausgleichung von Verzerrungen bel
der Vakuumverformung von KnnstoU - Kartenstoff -
Kartenreliefs. (MoŽl!losti vyrovnán! zkreslení při vakuo-
vém tvarování ,reliéfu map na umělých hmotách.)
Nach'\'. K,air1:enu. Verm.-Wes., 1968, Č. 38, s. 48-75,
14 obr., 9 ta'b., 'lit. 1.
Popils technického !postupu tvarovánf fólií z umělfC'h
hmot uk,ezmje na I'o'zUčué· vlivy rfizných faktorfi, které
pfisobí zevně na f6li1, Zjištoválll! hodnot zkreslenf na
zkušebn!'ch modelec'h. Vl1v ro:ztažoo! f611e a zkreslen!
p'l,astic'kě mapy Ina polOhovou přesnost malpověho "ob-
sahu. Zhotovoválll! zkreslených tiskových předloh pro
vyrovnání zobrazova:ctoh 2lIIlěn při vakuovém tvaroválllL

Sch/Vá
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528(47}
SOKOLOVA, N. A.
Výsledky experlmentálnfch praci CNIIGAiK při mapo-
váni ve velkých měřUkách.
Praha, VÚGTK, 1970. 17 S., 5 tab.
Orig.: Rezul'taty eksperimental'nych rabot CNIlGAiK po
krupnomasštabnym s'jomkam. Geod. i kartogr. (Mosk-
va), 1968, č. 7, s. 35-45, 5 tab.
Stručný přehled výsledků experimentálnich praci
CNIlGAiK za obdobi 1965-1967 s materiály leteckého
snimkováni speciálního zkušebního bodového pole.
Údaje o přesnosti výšek a polohových souřadnic na
rdzných přistrojich ze snímků různého měřHka, poříze-
ných rdznými typy leteckých komor. Údaje o využitf
dat statoskopu během snímkovacího letu o malé výšce
ft Ildaje o přesnosti sestrojení sítí aerotriangulace.

Sch/Sk
VÚGTK 33849528=40

LEVALLOIS, J. J.
Géodésle générale. (Obecná geodézie.]
Paris, Eyrolles 1969. 402 s., 80 obr., 56 tab., ut. 27.
Všeobecnosti. Předmět geodézie. Historie. (Všeobecné
definice. Geometrické metody geodézie. Měření výšek.
Dynamická geodézie. Gravimetrie. Trojrozměrná geodé-
zie. Umělé družice. Geometrické určeni tvaru Země. Vy-
rovnáni. Chronologický vývoj geodézie.] Teorie nahodi-
lých chyb. Metoda nejmenších čtverců. (Nahodilé chy-
by přímých měřeni. Frekvenční diagramy. Funkce fre-
kvenci. Gaussova křivka. Zákonitost. Korelace. Metoda
nejmenšich čtvercd. Použitr maticového značeni. Přes-
nost pozorováni a výpočtů. Eliminace. lnversni matice.
Rozvoj. Podminková rovnice. Výpočet střednich chyb.]
Atmosférická refrakce. (Všeobecné vzorce. Refrakce
elektromagnetických vln v atmosféře.] Přehled metod
geodetických měřeni. [Francouzská triangulační srt.
Měřeni llhlové a měřeni vzdáleností. JlI.derinova meto-
da. Elektronické měření vzdálenosti. Astronomické mě-
řeni. Určováni zeměpisných souřadnic. Metoda výško-
vých záměr. Určováni azimutu. Nivelace. Francouzská
státnl nivelace. Měřeni Uže. Světová gravimetrická síť.]

Sch/Vá
528.001.5(71) ••1967/1969" VÚGTK 33916
MARSIK, Z. VÝZK - Z - 364
Výzkumné práce konané v National Council of Canada
a jiné poznatky, zfskané v Kanadě vletech 1967-1969.
Praha, VÚGTK 1969. 26 s., 9 příl., lit. 6.
Zpráva je rozdělena do dvou částí: A. Vědeckovýzkum-
ná aktivita; B. Jiná aktivita a poznatky. V části A. je
podán obširnějši obsah výzkumných zpráv a článků,
zpracovaných autorem za jeho dvouletého pobytu vKa-
nadě. V části B. je stručně popsána organizace vědec-
kovýzkumné práce v N. R. C., dále organizace státni
zeměměřické služby v Kanadě; je připojeno několik po-
známek o soukromých mapovacích firmách a konečně
poznatky o odborném školstvi. vI

528:629.783=82 VÚGTK 30210
STANDARTNAJA
Standartnaja Zemlja. Geodeziěesklje parametry Zemli
na 1988 g. (Standardnl Země. Geodetické parametry Ze-
mě pro r. 1966.)

Moskva, Mir 1969. 277 s., čet. obr., tab., lit. 77.
Orig.: Geodetic Parameters for a 1966 Smithsonian ln-
sutution Standard Earth. SAO Special Report No. 200.
Sbornik obsahuje 19 praci ze SAO Spec. Rep. No. 200,
týkajicich se způsobd pozorováni umělých družic Země
v sm stanic SAO, metod redukce, teorie geodetických
aplikaci a ziskaných výsledkd, které definují Standard-
ni Zemi 1966. Dalši práce se zabývaji interpretaci vý-
sledkd. Jsou připojeny ještě 2 pojednání ze SAO Spec.
Rep. No. 264 (1968): G. Veis - Určeni poloměru Země
a jiných geodetických parametrů z fotografických po-
zorováni družic a W. J. Kohnlein - Gravitační pole
Země, odvozené z kombinace družicových lldajů a tí-
hových anomálii. Ka

528.063.1=20 VÚGTK 10641
TROMBETTI, C.
Espressloni delle coordinate geodettche polari dalle
geografiche nel campo geodetlco. (Vzorce pro výpočet
polárných geodetických souřadnic ze zeměpisných v geo-
detickém poli.)
BoU. Geod. Sci. aff., 28, 1969, č. 4, s. 291-299, 1 tab.,
lit. 3.
Odvozeni vzorcd pro výpočet délky geodetické čáry, re-
ciprokých hodnot azimutd a pro výpočet meridiánové
konvergence zeměpisných souřadnic dvou koncových
bodd a šířky středniho bodu geodetické čáry. Vzájemné
srovnáni výsledkd výpočtd provedených pomoci odvo-
zených vzorcd s výsledky dosaženými v rovině Gausso-
va zobrazeni v geodetickém poli Legendrova rozvinutí
potvrzuje řádovou přesnost v centimetrech a v setinách
sexagesimálni vteřiny. vI

528.2/.3:629.783=30 VÚGTK 2332
BURSA, M.
Zum derzeitlgen Stand der Satellltengeodlisle. (K sou-
časnému stavu družicové geodézie.)
AUg. Verm. - Nachr., 77, 1970, č. 4, s. 134-142, 4 obr.,
1 tab., lit. 12.
Popis současného stavu družicové geodézie, zejména
pokud jde o transformaci referenčnich světových sy-
stémii (zvláště severoamerického a evropského) a ře-
šeni 1110horbitálnich. Sch/Vá

528.27:629.783=20 VÚGTK 28318
WOLFF, M.
Direct measuremlilnts of the Earth's gravitational po-
tentlal uslng a satelllte pair. (Přimá měřeni trhového
potencionálu Země s použitím dvojic umělých družic.)
J. geoph. Res., 74, 1969, Č. 22, s. 5295-5300, 3 obr., lit. 2.
Změny intenzity tíhového pole Země lze snadno určit
z měřeni rychlosti pohybu dvou geometricky stejných
družic obihajiclch kolem Země ve vzdálenosti cca 200
kUometrd. Rozdn rychlosU závisi na prostorovém gra-
dientu potenciálového pole, což je zcela rozdílnou kon-
cepci měřeni ve srovnáni se současnými metodami, kte-
rými se m~ři dlouhodobé integrované llčinky tíže na
prvky oběžné dráhy družice. Uvedený postup je velmi
hospodárný. vi

528.28:522.59
PŘIBYL, J.
Nový cirkumzenitál VOGTK.
Praha, VÚGTK 1969. 79 s., 12
13.

VÚGTK 33877
VÝZK - Z - 358



Přehled zem[jm[jřick~ literatury
ročnlk 23, číslo 11

Ucelenf přehled celé problematiky tfkajicf se kon-
strukce cirkumzenItálu. Podrobné objasněni parametrll
a odvození jejich konkrétnich fyzikálníchdllsledkll. Vy-
jasněJi! realizace. Popis zkoušek provedenfch v prllbě-
hu vfvoje, včetně zkoušek v zahraničí. Teoretické po-
rovnán! cirkumzenttálu VÚGTK -s Danjonovým astrolá-
bein. .vl

528.331.5.021.6(436) =30 . VÚGTK 4 913
RINNER, K.
Ergebnlsse liber weitere TeiIurometermessungen im Os-
terreichischen Netz 1. Ordnung. (Výsledky dalšich mě-
řeni tellurometrem v rakouské sHi 1. rádu.)
Ost. Z. Verm.-Wes., 58,1970, Č. 1, s. 1-10, 1 obr., 4 tab.,
lit. 9.

Přehled hlavnich myšlenek některfch dosud uveřejně-
nfch teoretickfch úvah o vlastnostech rakouské sHě
1. řádu. Na základě těchto úvah je provedeno šetřen!
o struktuře chyb rakouské sítě 1. řádu, jakož i {) mož-
nostech jej!ho zlepšen! pomoci dodatečných měření ne-
bo novfch metod vyrovnání. Výsledky zkušebnfch mě-
řeni provedenfch v r. 1968 s použ1tfm tellurometru
MRA 3, kterým byly naměřeny strany a diagonály zku-
šebn! sítě Steiermark. Popis programu INTEST použi-
tého ve výpočetním středisku ve Štýrském Hradci k vy-
rovnán! získaných hodnot. Sch/Vá

VOGTK 33871
TECHN - P

528.338.013
PREHLlDKA
PřehUdka geodeUclcých ~bodi1.
Praha, VÚGTK 1970. 12 s., .2 přU.
Úvodn! ustanoven!. Předmět přehUdky. Podklady pro
připravu přehUdky a vyhotoven! pracovnich materiálll
(kopií]. Příprava a ..přelJUdká terénu.: Záznam výsledkll
přehlídky geodetickfch bodll. Evidence a hlášellí vý-
sledkll. Závěreč!1á ustanoven!. Sch/vá

528.341:629.783:521.3=30 VOGTK 6265
WOLF, H.
"Short-arc" - Methode und riumlicbe Bahnglittung
in der Satellitentriangulation. (Metoda "krátkého ob-
louku" a prostorové vyhlazováni dráhy družice v kos-
mické triangulac1.)

Z. Verm.-Wes., 95, 1970, Č. 2, s. 37-41, lit. 8.
V práci jsou odvozeny vzorce pro metodu prostorového
vyhlazováni dráhy družice a pro jej! použttiv kosmic-
kétriangulac1. Metoda je založena na roZvoji .pravo-
úhlfch souřadnic v Xaylorovu řadu, ve _funkci času B
elementť\ dráhy. Odstran! !le tim nebezpeč! vzniku sy-
stému špatně podminěnfch rovnic, který ohrožuje tzv.
metodu krátkfch. obloukll. Ka

528.38.088.3(438) ;"84' vúGTK15007
WYRZYKOWSKI,T.
Anallz_dokl~dno§ci polskiej sieci niwelacji precyzyjnej
I. klasy- wzorami Vignala. (Rozbor přesn'ostl polské sm!
přesné nivelace I. řádu s použitím Vignalovfch vzoi'cd.)
P. Inst. Geod. í Kartogr.(Varšava], 16,1969, č.3,s.
3:--39, ·5 obr., 3 tab" lit. 8. . .
Polská siť přesné nivelaCe I. řád1:tbudOvaná -V letech
1952-1955 se skládá z 8 ·velkých pOlygonll, 4- malých
polygonll a 17 pohraničnich pořaditCelková délka sWl
čin! 5500 km a byla vypočtena v Moloděnského systé-
mu normálních vfšek. Provedeni rozboru přesnosti této
sHě pomoci Vignalovfch vzorcll za účelem praktické
prověrky možnosti použiti těchto vzorcil. k rozboru přes-
nosti velkfch nivelačn!ch srti, jakož ike zjištění, jak
dalece dosažené vfsledky souhlas! s výsledky, dosaže-
nfmi použ1tftn jiných vzorcd. Tš/Vá

528.38:528.115:528.112=30 VŮGTK 6266
MEISSL, P.

Ober die Fehlerfortpflanzung in gewissenregelmilRi-
gen flichig ausgebrelteten Nivellementnetzen. (O šiře-
n! chyb v určitých pravidelnfch plošně rozlo2enfch ni-
velačn!ch síUch.)

Z. Verm.-Wes., 95, 1970, č.. 3, s. 103-109, 2 obr., lit. 6.
Uvažuje se nivelačn! sfť složená z n. m bodll, tvořících
pravoúhlou sft. Výškové rozdíly sousedn!ch bodil. se
měn! s přesnost! vyjádřenou vztahem r. m . s . chyba.
Vyrovnáni je exaktn!. Určen! v9šky jednoho vzdáleného
bodu předpokládá, že je dána výška středu hmoty. Jako
miry chyby pro vyrovnané výšky používáme vhodně
definovanf pril.měr r. s . m . chyba. Jestliže n a m na-
ril.stá nekonečně za předpokladu jediné výhrady, že po-
měr nim se váže ve směru nahoru a dolil, pak míra
naši chyby se chová asymptoticky jako (1 n n )/2. Ten-
to zákon plat! i v př!padě, že tvar s!tě neodpovídá plně
teoretickému předpokladu. vI

528.46:711.163=30 VÚGTK4867
GAMPERL, H.

Handbuch der Vermessungskunde. Jordan/Eggert/
KneissI. Band IV b. LindIiche Neuordnung (Flurberei-
nigung). [Jordan - Eggert - Kneisslova příručka geo-
dézie. Svazek IV b. Pozemkové úpravy.)
Stuttgart, Metzler 1967, 932 s., 342 obr., 112 tab., 1přiI.
Úkoly plánováni a utvářen! upravovaného území. Inže-
nfrské stavby a kulturně technické práce. ZjišťO'vání
směnné hodnoty pozemkil. (oceňování]. Geodetické prá-
ce při pozemkových úpravách. Právn! a procedurální
otázky. SchNá

528.481:528.021.7+528.024.4= 30
HUG, P.
Dle Anwendung der elektron;schen Dlstanzme!isung in
Verbindung mit Hiihenwinkelmessungen fiir Vel'Schie-
bung!imes!iungen. (Použiti elektronického měření délek
ve spojen! s měřením výškových úhlil. pro měřeni po-
suvli.)

Schwelz. Z. Verm. Photogram. u. Kulturtechn., 68, 1970,
Č. 3, s. 44-50, 2 obr.

K určen! posuvil. sesouvajícího se svahu bylo zaměřeno
několik bodil. ležících na jedné přímce. Při zaveden!
tížnicovfch odchylek bylo prokázáno" že přesnost vy-
rovnání se zvyšuje, a že středn! chyba před vyrovná-
nim odpovidá chybě a posteriori. [Jedná se o zjišťová-
n! posunil. nosnfch piIířil. jednoho úseku lanové dráhy
ve Švýcarsku.) vi

528.482 VÚGTK 33 970
FORNARI,M.
Novt přistroj a metoda pro měřeni vodorovných posu-
nO velktch staveb.
Praha, VÚGTK 1970. 7 s.
Orig.: Nuovo strumento e metodo per la mlsura degli
spostamenUplanlmetrlCi orlzzontall dei manufattidi
grandi dimension1. Rev. del Catasto e del Servizi tecn.
erarlali, 22, 1967, č. 3, s. 99-104, 8 obr.

Popis vyba-venL nového pNstroje a metody, jež umožňu-
je rychlým a jednoduchým zpllsobem při měřeni vodo-
rovných posunil. velkfch staveb dO"láhnout menš! chy-
bu než milimetr. SchNá

528.482

Mt:RENI
VOGTK 34017
CSN 730405

objektO a je-Měření posunft a přetvoření stavebních
jich části.
Duben 1969. 11 s. schvál: 5. 6. 1968

llčinnost:1. 4. 1969
Tato. norma nahrazuje CSN 731805 ze 14. 1. 1960. Ná-
zvoslovf. Účel, potřeba, projekt. Zásady. a přesnost mll-
řenf. Absolutní a relativní posuny. Přetvořen!. Pozoro-
vané a pevné body. MěNcké značky a jejich osazenf.
Zabudování měřic!ch přistrojil. azař!zenf. Prováděn! mě-
ření. Vfsledky měřeni. Sch/Vá



PFehledzem/Jm/JFtckll literatury
ročník 23, číslo 11

VÚGTK 33997
STUD - Z - 22

tvaru parabolického

528.489:535.87
HERDA, M.
Návrh metod kontroly rozměru a
zrcadla o pr6měru 25 m.
Praha, VÚGTK 1969. 24 s., 11 obr., lit. 2.
Návrh je zpracován na základě objednávky oborového
podniku Skoda Plzeň, závod jaderných elektráren Bole-
vec. Základní o.vahy.Požadovaná přesnost výroby zrca-
del. Použitelné metody. Hromadné proUnání vpřed.
Montážní poloha zrcadla (s osou svislou). Užit( teodo-
litu Zelss Theo 010 nebo Wild T3 s předsádkou. Záměr-
ná značka pro proUnáni. Hustota kontrolovaných bodi'!.
Určení mlkrosHě. Určení odchylek kontrolních bodo..
Metody měřeni. Metody výpočtu. Rozbor přesnosti hro-
madného proUnání vpřed a kalkulace rizika nespráv-
ných rozhodnuU. Pracovní poloha zrcadla. Zkoušky na-
vržených postupfi a časové kalkulace. Blízká foto-
grammetrie. Kombinace blízké fotogrammetrie a proU-
nání vpřed. Závěrečná doporučení. Sch/Vá

528.516.089.6= 20 VÚGTK 15 936
ROBINSON, A. J.
Fleld calibration of the model MRA 101 tellurometer.
(Polní ověřovací zkoušky tellurometru MRA 101.)
Austral. Surv-r, 22, 1969, Č. 8, s. 569-582, 8 obr., 4 tab.,
lit. 8.
Popis dvou ověřovacích metod použitých při kaIibraci
tellurometru MRA 101. První metoda spočívala v měře-
ní 10 základen, jejichž délky byly přesně známy. vý-
sledkem bvla nulová korekce. Druhá metoda se zaklá-
dala na dobře známé technice měřeni jedné délky zá-
kladny, která potom byla měřena po Jednotllvých o.se-
dch. PřednosU této metody je, že není třeba znát přes-
nou délku základny, přičemž nulová korekce je kon-
stantní. Tš/Vá

528.516.089.6=84 VÚGTK 15007
MAJDANOWA,Z.
Badanle geodezYJne polskich dalmieny mikrofalowych
typn TEtEMETR. [Geodetické zkoušky polských rádio-
vých dál'koměrl:t typu TELEMETR.)
Pro Inst. Geod. i Kartogr. [VaršavaJ, 16, 1969, Č. 3,
S. 47-61, 3 obr., 3 tab., lit. 8.
Popis metod a výsled'ki'J. laboratorních a polních zkou-
šek provedených od 'r. 1962 geodetickým oddělením
polského Ústavu geodézie a kartografle za účelem přes-
nosti polského rádiového dálkoměru TELEMETR.

Tš/Vá

528.5111·528.44=30 VÚGTK13219
ASCHAUER,H.
Einsatz der elektronlschen Entfernungsmessung lm Fort-
fiihrungsvermessungsdienst. (Použití elektronických dál·
koměri'J. v zeměměřické evidenční sluŽ'bě.)
Mltt.-Bl. DVV - Bayern, 22, 1970, Č. 1 S. 9-36, 21 obr.
Přehled geodetickýCh přístr,oji'J., používanýc'h k měření
velkých vzdáleností a jejich rozdělení na ty, ,které lze
použít pro polární metodu, a na ty, které nejsou schop·
né měřit směry. Srovnání SM11, Reg Elta 14 a D1sto-
matu DI 10. Popis, funkční činnost, výhody .l: přesnost
elektronického dálkoměru DI 10,. který si pořídila ba-
vorská služba pro plnění evidečních úkolfi.

528.56.026"'30 VÚGTK 4867
GRAF, A.
Handbuch der Vermessungskunde. Jordan (Eggert)
Kneissl. Band V. a. Gravlmetrische Instrumente nnd
Messmethoden. (Jordan - Eggert - Kneisslova příruč-
ka geodézle. Svazek V. a. Gravimetrické přístroje a mě-
i'ické metody.)
Stuttgart, Metzler 1967, 308 s., 240 obr., 21 tab., lit. 427.
Přístroje a metody k absolutnímu měření síly tíže. (Me-
toda reve,rzníhokyvadla. Metody vláknového kyvadla.
Metoda v'olného pádu popř. volného vrhu.) Přístroje

a metody pro re'lativní měření sny tíže a 'rozdno. síty
tíže. [Metody kvvadlová a gravimetrická. Speciální gra-
vimetry.) Přístroje a metody k měření horizontálních
přitažlivostí a nákloni'I. Gradientometry.

528.721.15.067.4=20 VÚGTK 27589
ZUYLEN, L. VAN
Production of photomaps. (Zhotovování fotomap.)
Gartogr. J., 6, 1969, č. 2, s. 92-102, 16 obr., lit. 14.
Stručný přehled použitých metod a výsledkfi dosaže-
ných v Delftu Topografic!kou službou Holandska, jakož
I Mezinárodním fotogrammetrickým výcvikovým středis-
kem. Po úvodním popisu principfi zhotovo'v~ní ortofoto-
map diskutuje se použití této techni-ky v Holandsku,
severní Koreji, Saudské Arábii a na Mauritlu.

vI

528.722.65.087.4=20 VÚGTK 9988
LANCKTON, A. H.
Analytical stereoplotter development. (vývoj analytic·
kého stereoskopiokého vyhodnocovače.)
Photogram. Engng, 35, 1969, Č. 11, s. 1160-1168, 8 obr.,
lit. 37.
Asi před 10 lety se U. V. Helava začal zabývat koncep-
cí analytic,kého stereoskopického vyhodnocovače. Na
Mezinárodní fotogrammetrické konfp.renci o analytické
aerotriangulaci, uspořádané ve spolupráci s Národní
výzkumnou radou v r. 1957 v Ottawě, Kanada, uvedl
Helava svou koncepci 'referátem, nazvaným "Nový prin-
cip totogrammetrických vyhodnocovacích pří.,troji'J.". Od
té doby bylo ve!otogrammetriizaznamanáno mnoho
technologických zlepšení, týkajících se zejména poža-
davki'J., kter,é splňuje analytioký vyhodnocovač. Účelem
tohoto příspěvku je vypracování jp.dnotných charakte-
ristik analytického stereoskopic'kého vyhodnOCQvače a
přehled jeho vývoje od pfivodní koncepce až po nynější
systém AS - 11 - B. Lze předpokládat, že tento pře-
hled umožní porozumět základním princlpumanalytic-
kého stereoskOpického vyhodnocovače, a ŽP. sp' při vý-
robě fotogrammetrických přístrojů uplatní vlivy těch-
to principu na současné vývojové tendence.

VÚGTK 33855
VnK - Z - 327

528.735.2.063.9
528.74:625:7
š1MA, J.
Výzkum tvorby a vyulití dlgltálnfho lIlodelu terénu pro
tičely prOJektování- dopravnWh· a. lnionýrskýcrr staveb ..
Praha, VÚGTK 1969. 57 s., 27 pří!., 5 vol. pří!., lit. 32.
Př'edmět ao.čel výzkumu. Ro~bor ně'kterých systémii
digitálního model,ování terénu vyvinutých v zahraničí.
Československá koncepce digitálního m:od31ú terénu. vý-
zkum tvorby digitálního modelu te'rénu fotogrammetrlc-
kými metodamI. E~perimentální výzkum mp.todiky tvor-
-by digitálního modelu terénu fotogrammetrickou tech-
ni'kou na zkušebním bodovém poli Pecný. Mezinárodní
spolupráce při výzkumu digitálního modelu tp.rénu.

SchlVá

\lŮGTK 33393528.74.0113.4:551.442= 30
LOFSTROM, K. G.
Photogrammetrlsche Volumenbestimmung in grossen Fel.
senhohlen. [Fotogrammetrické určování kubatur ve vel-
kých skalních jeskyních.)
Photogram. J. of Finland, 3, 1969, č. 2, s. 177-188,
5 obr., 1 tab.
Princip a přesnost metody určová'ní skalních jeskyň vy-
vinuté v r. 1967 Finským fotogrammetrickým ústavem
a založené na fo,togrammetric'kém měření objemfi ka-
paliny. Příprava dat pro fotogrammetrické zpracování
Pořizování snímkových dvojic a jejich vyhodnocení. Mě·
řeníprofilfi. Přesnost určování ploch. Výpočet kubatur.

Tš!Sk



nehled zemlimliFtck~ literatury
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528.74.063.9:625.1=30 VÚGTK 2332
SCHELL, G.
Datenverarbeltung und photogrammetrische Profilmes-
sung bei der Planung von Autobahnknoten; (Zprac<iVání
l1dajfia fotogrammetric'ké měření profllu při plánování
silničních uzli1.)
Allg. Vermes.-Nachr., 77, 1970, č. 3, s. 109-112, 2 obr.
Přehled tři etap rozvoje zpracování návrhfi proje'ktfi no-
vých sllnic použitím techniky zpracováni dat a číselné
fotogrammetrie ve vel,kém měřHku. Zachování dosavad-
ního postupu při sestavováni pro-jektfi sllnic s použiUm
malých samočinných počHačfi. Možnosti použití osvědče·
ného postupu integrace přípravných prací při sestavo-
váni projektfi. Fotogrammetrické měřimí polohy a výšky
charakteristických bodfi terénu a ukládání souřadnic
těchto bodfi do paměti samočinného počítače. Topogra-
fická registrace plánovaného prostoru v paměti ba'nky
dat nebo kopirování povrchu terénu v prostorových sou-
řadnicich je podle prof. Millera označeno Jako digltálni
model terénu.

Sch/Sk

528.77:528.93=20 VÚGTK 17022
TAIT, D. A.
Photo-interpretation and topographic mapping. (Fotoin-
terpretace a topografické mapován!.)
Photogram. Rec., 6, 1970, Č. 35, 5. 466-479, 6 o-br., Ut. 6.
Vyšetřuje se úloha fotointerpretace při tvorbě topogra-
fic·kých map ve snaze ukázat, jak tato pracovní etapa
ovlivňuje celkovou tvorbu. Přednosti této pracovni etapy.

vI

528.9:378 (44) =40 VÚGTK 3393
JOLY, F.
Výuka kartografie.
Praha, VÚGTK 1970.
Orig.: L'enseignement de la Cartogra'phie dans le cadre

da la nouvelle réforme A la l'Unlverslté de Parls,
Institut de GéOgraphie de ia Faculté des Lettres
et Sciences Humaines. Bull. Dom. fNn. de Cartogr.,
1968, Č. 35, s. 12-14.

Revize výuky kartografie v nové všeobecné reformě unl·
versltního studia. Rozdělení ve třech cyklflch. Přehled
doby studia, dlplomfi, vysvědčení, programu, píselJIlných
a ústnich zkoušek a dizertačnich prací. Speciallzova.ná
maltrise z kartografie. Vysoká škola kartogrdflclto-geo-
grafická - podminky přijeU,výuka, zkoušky a uplatnění.

Sch!Vá

528.91:528.235=82 VÚGTK 33919
SOLOVJEV, M. D.
MatematičeskaJa kartografiJá. (Matematickákartografie.)
Moskva, Nedra 196!). 286 5., 89 obr., 7 tab., lit. 69.
Geodetické prvky zemského ellpsoidu (sféroidu), geomet.
rické prvky země'koule, povšechná teorie kartografic-
kých zo'brazenl. Zobrazení povrchu zemskéhoellpsoidu
na mapě, klasifikace kartografických projekcí a jejich
popis. Projekce map v měř. 1:1000000 a ..většich měří·
tek, Volba projekce, stanoveni kartografic'ké sítě. Auto-
matizace a mecha,nizace v matematické karta.grafl1.

Chv

528.927:347.235.11(083.133) VÚGTK 33991
KADEŘÁBEK, L. V~ZK - Z - 366
Návrh části A Směrnice a technologického postupu pro
obnovu map EN reprodukcí - "Příprava pozemkových
map k reprodukci".
Praha, VÚGTK 1970. 10 s., 4 přU.
Výzkumná zpráva má dvě části. V první JSOU zásady se
zdfivodněním, upl,a'tněné v Návrhu Směrnice a technolo-
giclkého postupu pro obnovu map EN reprodukci - části
A "Příprava pozemkových map EN k reprolukci". Druhou

.
část! Je přHoha výzkumné zprávy - vlastni návrh čás·
t! A "Příprava po·zemkových map EN k reprodukci" -
Směrnice a technologlc'kéhopostupu pro obnovu map
EN reprodukci,

vI
528,932:912(084.3) vVOGTK 15386
IMHOF, E.
Gellinde und Karte. {Terén a mapa.)
Erleubach - Ztirich, Rentsch 1968; 3. přeprae. vyd.,
259 5., 338 obr., 20 sch.
Možnosti znázornění terénu. Terén z hlediska prostoro-
vé představy. Ohodno'cení a orientace v terénu. Letecké
snmnky a jejich vyhodnocení. Stereoskopic'ké viděni,
Tvar, náplň a zhotovení mapy. Sestavováni map. Nej·
důležitější mapy Švýcarska a okolních zemí. Ctení map.
Geometrické upotřebení mapy, měření, konstrukce atd.
(kartometrie). Měřeni v terénu. Určování bodfi v teré-
nu a určení směru cesty podle mapy pomocí buzoly
a aneroidu. Značkované cesty a schůdnost v horách.
Mistní t1daje a názvosloví. Geografie l1zem! a čtení
m,apy.

629.783:621.375.826 VÚGTK 33875
NAVARA, P. - SOKOLIK, B. V1ZK - Z - 356
Měřeni poloh umělých družic Země pomocí laseru.
Praha, VÚGTK 1969. 38 s., 23 obr., 2 pří!., lit. 30.
Úvod. Požadavky na naváděcí systém. Základni systé-
my. Požadavky na pohyb 05. Pohyb ve třf\tí ose. Optika
l,aserového vysílače. Laserové zář~ní. Optika s potlače-
nou sférIckou vadou. Měřeni divergence pomoci difuz-
ního cíle. Rubínový laser. Úvod a formulacp. poŽ8davkfi.
Popis a výsledky měření. Hodnocení měření a závěr.

SchlVá
VÚGTK 33876

V~ZK - Z - 357
na družice řady

629.783:771.319.52
SOKDLfK, B.
Studie o možnosti rádiového navádění
GEOS s využitím komory SBG.
Praha, VÚGTK 1969. 24 s., 7 obr., 1 pří!. lit. 11.
Ve zprávě jsou uvedena dvě možná řešení tohoto pro-
blému. 1. Zařízení s oddělenými anténami a 2. Kuže-
l'ové snímání. Oba zpfisoby splňují požadavky kladené
na zařízení, kuželové snímání je méně náročné na vý-
robu a méně nákladné. V našich podmínkách lze po
technické stránce zařízení postavit z domácich součástek.
Po ekonomické stránce se ukázalo, že se v žádném
případě nevyplatí 'budovat podobný přístro'l pouze pro
sledováni družice. Jenom v případě rozšiřenI pozorova-
ného programu oměřenI Dopplerova posuvu by se vy-
platilo vybudovat 'kounplexnízařízBní.

vVÚGTK 33878
V~ZK -Z - 333

úkolu "Mapy vel-

912(084.3-11) (083.74)
NÁVRH
Návrh. Zásady řešení normalizačního
kých měřftek".
Praha, VÚGTK 1970. 15 s., 1 pří!.
Státni norma "Mapy velkých měřltek" platí pro vyho-
tovování map velkých měřítek (přímým měřením nebo
odvozením) pořizovaných pro jakékoli účely, zejména
pro vyhotovení, l1držbu (vedenf) a obnovu technlcko-
-hospodářs,kých map. Vymezení rozSahu normalizačního
úkolu. NázvoslovÍ, Technické požadavky. Řešeni norma·
lizačniho úkulu. Řp-šení podro'bných technických l1dajfi.
Přechodná ustanoveni.


