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,.313"347.235.1l[ 437.1,)
KOTAL, M.
vývoj zpracováni písemných operátů evidence nemovitostí
v CSR
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Č. 4, s. 91-33
vývoj evtdováni nemo\·itostl v ČSR do založení Jednotné
evidence pfldy. Mechgnizov,ané zpracování operátů děrno-
štítkovymi strnji. Automatizace evidence nemovitosti počí-
taci 2. generace. Předno;,ti vyplýVlající z využiti počítačů
EC 1030. Sumarizační práce.

528.111
SILAR, F.
Chybový vektor il pravděpodobnost dvojrozměrných tole-
rftnčních oblasti
GLDdetický a kartografický obzor, 25, 1979, Č. 4, s. 94-101,
5 obr., 1 tab., lel. 10
Definice chybovéha v~ktoru a určení rozdělení pravděpo-
dobnosti Jeho dél. y a směrniku. Vztah střední souřadni-
cové a střední polohové chyby ke kovari'ančnl matici.
U~čení pravdbpodo:mos\Í kruhových a čtvercových tole·
rančnich abla3ti v závislosti na poměru středních chyb a
na kordaci souřadn,c bodu v rovině.

55U14
ZEMAN, A.
Deformace zeltlskéno poncltu způsobené zatížením vodní
hmotou
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Č. 4, s. 102 až
105, 3 obr. 1 tab., lit. 9
Zatižení zemského povrchu vodní hmotou vyvolá jeho elas-
tiCKOU deformaci. Tato hmota současně svým gravitačním
potenciálem změní průběh hladinovych ploch. Pomocí od-
hadu těcJlto dvou slož"k jsou vysvětlovány nivelací namě-
řené deíormacG na třech vybraných lok'alitách. Je konsta-
tována znacn,;, shoda naměřených a vypočtených hodnot
deíormací.

528.583:528.2
PICK. M.
Použiti křemenuýclt setinných gravlmetrů l horských se-
klllárnich polygonecll
Geodetický a kartografický obzor, .25, 1979, Č. 4, s. 105 až
108, lit. 6
Zásady pro gravimetrlCká měření na geofyzikálním poly-
gOllu nralislava-P~~inok-Bdba. Výběr přístrojů, jejich
ZKoušky a urč,'ní konstónt. Výber a výcvik observátorů.
Metodika měření" zpracovánI.

[528.422.06:519.652] :65.011.56
TONDL, L., ElSLER, J.
Automatizace Interpolačních metod pfl zpracování výlko-
plsu
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Č. 4, s. 108 až
112. 2 obr., lIt. 6
Některé vysledky budování algorItmů přI využití interpo-
lačních metod Dro autoJ' .•atizovancu konstrukci nepravidel-
ných a pravil!<ilných sítí výškopisných bodů. Je ukázáno,
že tyto algoritmy JSou poměrně jednoduché a přitom ~e-
slJektujl základní po:badavky na automatizované informač-
ní systémy.

,,313"347.235.11(437.1)
KOTAJI, M.

PasBHTHe 06pa60TKH lIHCMeHHLIX MaTepHIlJIOB yqeTa He-
llBHlKeMocTeŘ B qCp

reolle3H'lecKHH H KapTorpa'llHqecKHH 0630p, 25, 1979,
No 4, CTp. 91-93
Pa3BHTHe yqeTa HellBHlKHMocTeH B qCp llO C03llaHHll
EllHHHOro yqeTa 8eMeJIb. MexaHH3HpoBaHHall 06pa60TKa
MaTepHaJIOB c nOMOlIlblO nepepoKapTO'IHblX ManIHH. ABTO-
MaTH8~Hll yqeTa HellBHlKHMocTeH c nOM0lllltlO SBM 2.
nOKOJIeHHll. I1peHMYlIlecTBa npHMeHeHHll SBM EC 1030.
CBOllHble pa6oTbI.

528.111
111I1JIAP, <l>.
BeKTOp OIIlH6KH H B~pOllTHOCTlt llBYMepHldx 06JIaCTeií llO-
uycKa

reolle:mqeCKHH H KapTorpaq,HqeCKHH 0680P, 25, 1979,
No 4, crp. 94-101, 5 pHC., 1 Ta6., JLHT. 10
OnpelleJIeHHe BeKTopa OIIlH6KH H paCnpelleJIeHHll BepollT-

HOCl'H ero llJIHHbl H HanpaBJIeHHll. OTHomemre cpellHeH
onIH6KH KoopllHHaT H nOJIOlKeHHll K KOBapH~HOHHOH
MaTpHI~e. OnpelleJIeHHe BepollTHOCTH Kpyr<JBblX H KBU-
paTHblX 06JIacreH llonycKa B 8aBHCHMOCTH OT coomome-
HHll cpellHblX OIIlHÓOK H OT KOppeJI~ltH KoopllHHaT TOq-
KH B nJIOCKOCTH.

551.244
3EMAH, A.
LJ:eepopMaqHH seMHOH nOBepXHOCTH Bbl3BlIHHble HaI'PYS-
KaMH OT BOllHLIX MaCc

reolle8HqeCKHH li KapTOrpaq,HqecKHH 0630p, 25, 1979,
No 4, crp. 102-105, 3 pHC., 1 Ta6., JIHT. 9
HarpysKa seMHOH nOBepXHOCTH 01' BOlliHOH MaCCbl Bbl-
80BeT ee ynpyrYIO ll~pM~HIO. OllHOBpeMeHHo H8MeHHT
CBOHMrpaBHTaIJ;HOHHblM nOTeHqHaJIOM epoPMY ypoBeHH:bIX
nOBepXHOCTeH. C nOMOlIllO OIJ;eHXH 3THX llByxKoMnOHeH-
TOB 061011cHeHbl HSMepeHHble HHBeJIHpOBlIHHeM ll~pMa-
IJ;HH B Tpex H3ÓpllHHblX paHoHax. YcrllHllBJLHBaeTCJl SHa-
qHTeJIltHaJl CXOllHMOCTb H8MepeHH:bIX H Bbl'lHCJIeHHbIX
8H8qeHHH lleepopM~HH.

528.563:528.2
I1I1K, M.

I1pHMeHeHHe TOqHldX KBllpn;eBLIX rpasHMeTpoB Ha rop-
HblX BeKOBLIX nOJIHroHax

reolle8HqecKHH li KapTorpaq,HqecKHH 0630p, 25, 1979,
No 4, crp. 105-108, JIHT. 6
I1pllBHJIa llJIll rpaBHMeTpHqecKHX H3MepeHHH Ha reollHHa-
MHqecKOM nOJIHroHe BpaTHcmma-I1e8HHoK-Ba6a. B:bI-
60p npH60poB, HX HCCJIellOBaHHll 'H onpelleJIeHHe nOCTORH-
HblX. Bbl60p H nOllroTOBKa Ha6JIlOllllTeJIeH. MeTOllHKa HS-
MepeHHH 11 06pa6oTKa.

[528.422.06:519.652] :65.011.56
TOHLJ:JI, JI., s:ACJIEP, :A.

AJrroMaTHS~HJI HHTepnOJI~HOHHldX MeTOllOB npH 06pa-
60TKe I'lInCOMeTpHH

reolle3HqecKHH H KapTOrpaepHqecKHH 0630p, 25, 1979,
No 4, CTp. 108-112, 2 pHC., JIHT. 6 .
HeKoTOpble pesYJIbTaTbl C08llllHHll IlJIbropHTMOB npH npH-
MeHeHH'H HHTepnOJI~HOHHblX MeTOllOB llJIll llBTOMaTH8H-
poBlIHHOH KOHCTPYXIJ;HHHeperYJIllpHblX H perYJIRpH:bIx
ceTeH rHnCOMeTpHqecKHX TOqeK. I10Ka8l1HO, qTO ar,H IlJIb-
ropHTM:bI cpaBHHTeJIbHO np<JCTbIe H npH TOM YllOBJIeTBO-
011101'OCHOIBHblMTpeóoBaHHllM K aBTOMaTH8HposaHHblM lIH-
epopMaIJ;HOHHblM CHCTeMaM.

..313"347.235.11.[ 437.1J
KOTAL, M.
ElllWicklullg der Bearbl!itung des Schrlftwerkes der Llegeu-
schaftenevldeuz ln der GSR

GEodet:cký a kartografický obzor, 25, 1979, Nr. 4, Seite
91-93
Entwicklung des Liegen~chaftenwesens ln der ČSR bls zur
Urilnduug der EinheJtHchen Bodenevidenz. Mechanislerte
bearbeltún6 des Schrlftwerkos auf Lochkiartenmaschinen.
Automalisiarung de~ Liegenschaftenevldenz auf Rechenan-
lagen úer 2. Generation. Vorteile, die sich bei der An-
\\"~ndun>: der Rechenanlagen EG 1030 ergeben. Summu-
risierungsarueiten.

528.111
ŠILAR, F.
~'ehlerv eldor und Wahrscllelnllchkelt zweldlmenslon.~ler
Toleranzgebiete
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Nr. 4, Seíto
94-101, 5 Abb., 1 Tab., Lit. 10
Deflnition des Fehlen'ektors und Bestimmung der Wahr-
scheinlichkoitsverteílung seiner Liinge ond Richtungsw;n-
ke1:;. Beziehúng des mittl.,ren Koordinatenfehlers und mitt-
leren Lagefehlers zur Kovarianzmatrix. Bestimmung der
Wahrscheinlichkelt kreis- und quadratfilrmiger Toleranz-
gebiete in Abhiingigkeit 6n dem Verhaitnis der mittleren
Fehler und der Koorainatenkorrelation eines Punktes in
der Ebene.



551.2·14
ZEMAN. 1\.

Dcfornwtion der Erdoherfllicnn. die durch Belastung dcr
Wassermasse \erursacht wird
Geodetický a kl1rto'5rafický obzor, 25, 1979, Nr. 4, Seite
102-100. 3 !>bb.• 1 ·[ab .• Lit. 9
Dic Hclast'lIlg der Erdoberflache durch die Wassermasse
ruf[ il1re elas!ische Deformation her-J.or. Dlese Masse an-
der[ gleichztiLg mit ihrem Potential den Verlauf der Ni.-
veuufU.ichen. Durcll Absr.hatzung dieser zwei Komponenwn
wercicn d18 n~TJ811itisch gcmcssf'nen Defo'rmationen an drai
prwahlwn tirtlichkeiten erlautert. Es wird eine bedeutcc.de
ObereinStlnlmung der gemessenen und errechneten Defor-
mationsvverte festgestellt.

023.563:528.2
PICK, M.
Anwenllung }Jraziser Quarz-Gravimeter in sakularen Gebirgs-
polygolleu
Geodetický a ka'rtografický obzor. 25. 1979. Nr. 4. Seile
105-108. Lit. 6
Grundsltze ťiir gravimetrischs Messungen aul dem geody-
namlsche::J Polygon Bratislava-Pezinok-Baba. Wahl der
lnsttumente, ihre Untersuchungen und Bestimmung der
Kom;',anten. Vvahl und Ausbildung der Beobachter. Metho-
(Uk der Messung und Bearbeitung.

[528.422.06 :,,19.652] :65.011. 55
J.'ONDL. L.• EISLER. J.
Automatisierung der 111terpolationsmethoden bei der Bear-
beltung des Reliefs
Geodetický a kartografický obzor. 25, 1979. Nr. 4. Seite
108-112. 2 Abb., Lil. 6
Manche Ergebnisse des Aufbaues der Algorithmen bei der
Anwendung von Interpolationsmethoden filr die aufomati-
Slerte Herstell ung unregelmať>iger und regelmaBiger Rc-
Ilef-l'unktn8tze. Es wird gezeigt. daB diese Algorithmen
verhaltrusnuiIS;g einfach slnd und dabei dle Grundanforde-
rungen aut' aU10matlslerte Inform-aHonssysteme respektie-
ren.

,,313"347.235.11[ 437.1)
f;lJTAL. M.

Development n[ Processing of Real Estate Registratioll
WrWen DocumelltatlOn in the ČSR
Geodetický a kartografický obwr-. 25. 1979. No. 4. pp. 91
to S3
De\elopment af R8cl.1 EstJ.te Regjst'ra~ian in the ČSR from
thE: foundatior ať tlJ.e Unlfied Land Reglstratlon. Automcl-
lion oť RCJl Estdte Registration on the 2nd generation
compulcr. Advantages resuIting from application of Com-
pu:ers EC '1030. ComputatlOn Dť totals.

028.111
5ILAR. F.
Error Vector aud Pro1Jability o[ Two Dimcnsional TolerHnce
AI'eas
Geodebcký a kartografický obzor. 25. 1979. No. 4. pp.
84--·1Ul, 5 fit:., 1 tab., 10 ret.
D8finiti.on 01 the eľror vector aad determination probabili·
Ly distnbutian af it~ lcngth an.j bearing. Relation of the
!neaIl square co-ordlnate error and af the mean square
positional error to thp ~ovari;:mce matrix. Determination
ot prolJability of circular and E:quare tolerance areas in
dependence Gn the ratio of me.an square erros and on
correlaUon of plane co-ordinates of a point.

551.24·1

ZEMAN. A.

Delonniltioll o[ thp Earth Sllrface Caused by Water Mass
Load
Geodetlcký a kartografický obzor, 25, 1979, No. 4, pp.
102-105. 3 lig .• 1 tab .• 8 rr,f.
Water niéiSS loó.d of the Earth surface causes Hs elastic;;; I
defornwtiOD. This mass causes also by its gravity pol.en-
tlal (he CDnrse of equipotential surfaces. By means of
estimate'::; oi these two camponents the deformations de-
termined at thrF.!e se19cted areas are explained. A signi.
fi.cant agreement af measuredand computed data of de-
~ormdtions 15 stated.

528.563:528.2
PICK. M.
Use 01 Quartz centeslmal Gravlty Meters at Mountinolls
Secular Traverr-oes
Geodetický a kartografický obzor. 25. 1979. No. 4. pp.
105-108. 6 ref.
Rules for gravlty meaS!lrements at the Geophyslcal Tra-
verse Bratislava-Pezinok-Baba. Selection af instruments,
thele lests ar~d determination af constants. Choise and
rraining of observers. Method of ob servati on and proces-
sing.

i 528.422.06:519.652 j :65.011.56
TONDL. L.• EISLER. J.
Automatio11 01 InterpolalIon Melhods in AItimetry Pro-
cessing
Geodetický a kartografický obzor. 25. 1979. No. 4. pp.
108-112. 2 fig., 6 ref.
Some results in development of algorlthms for explolta-
ti on of interpolation methods for automatic construction
of irregular and regular nets of hoig1Jt points. It is showll
that these algorlthms are relatively simple and also re8-
pocting fundamental demands on automated lnformation
systems.

,,3t3"347.235.11[ 437.1)
I\OTAL, M.
Evolutiol1 de I'élaboratlon d'opérations par écrit relatlves
au cadastre e11 10 République Socialiste Tcheque
Geodetický a kartografický obzor. 25. 1979. No 4. pagos
91-·93
Evolullon du cadastre en ČSR aIlant jusqu' ii la fondation
du Registre Umqno dLI Sol. Elaboration mécanisée des
opératwns au moyen de machines perforatrices. Automa.-
tion dil Regist"e ďlmmeubleB par ordinateurs de la se-
conde gén{Jratlon. Avantages émanant de ľemploi d'ordi·
r:ateurs EC 10:10. Travaux sommaires.

528.]11
SILAR. F
Vecteur .·d·err .•.•"s de probabiIité des zones de tolérance
bidimensionnellJ!s
Geodetický a kartografický obzor. 25. 1979. No 4. pages
94·~101, 5 lllustr., 1 ta111.. 10 bibliogr.
Déflniti.on du vecteur d'erreurs et détermlnation de la
division de sa lori.gneur {.,robablp et du gisement. Rapl-l0rt
des err8J.rs moyennes de coordonnées et de position a la
matrice covarlaI:.te. Détel'minatiofl. de la probabilité des
zones do tolél'ance cit'culHires er carrées relevant du rap~
port (Í'erreurs moyenlles et de la corelation des coordon-
né8s ďun point situ6 dans un plan.

551.244
ZEMAN. A.
Dé[ormations de la surface terrestre par la charge ďUlle
ma3"~ll d'eau
Geodetlcký a kartografick~' obzor. 25. 1979. No 4. pages
102-105. 3 illustr .• 1 tab!., 9 bibliogr.
Lu charge de la ~:urf,ace terrestre par une masse ďeau
prodait sa déformation plastique. Par son potentiel de
gravitatlon, cette mass8 produit en rr..ěme tmnps un chan-
gement des surfaces d8 nIVeau. Par approximation de ces
(leuX composantes on explique les déformatIons de trois
loco.litt'b choisies, mesnrép.s par nivellement. On a consta-
té une concordance assez importante des valeurs de dé-
t or1"\1a lion mesurée~ et calculées.

5::8.563:523.2
PICK, M

F.mploi de gravlnllHrt's quartzeux ce11tésimaux dans les
Jlolygonps séculairlls de montagl'e
fjeod8tický a kartografický obzor. 25. 1979. No 4. pages
105--10S. S bibliogr.
Princlpes pour levé gravimétrique sur polygone géophysi-
qU8 B;'atislava-Pezlnok-Baba. Choix ďappareils, leur
examen Et détermination des constantes. Choix et formd-
Ilon ďohservateurs. Ml::thode de levé et ďélaboration.

[523.422.05:519.652] :65.011.56
TONDL. L.• EISLER. J.
AutomaliQ11 d~s méthodes ďinlerpolation pour I'élahora-
Uon de I' alt' métrie
Goo,tcticky o kal to~rafický obzor. 25. 1979. No 4. pqges
108 -112. 2 ilIustr .• 6 bibliogr.
Quelques rtísultats obtenus pal' I'édlfica~ion ďalgorilhmcs
par l'emploi do méthodes (\'illterpola1ion pour la construc-
liDn auromatiqu8 de réseaux l!'ré,suliers et Téguliers de
~Joints altirr,étriques. On démontre que ces algorithmes
sont relativen1f:mt simples et respectent en meme temps
lf'S prétentians Iondamentóle3 pour systěmes automatiqui-JS
d'inťorma110n
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vývoj zpracování písemných
operátů evidence nemovitostí v ČSR'

Ing. Milou~ ~Q"t.
Výzkumný ústav geodetlé:tjj,
topografický a kartografldtj

v Praa,

Resort gleodézie a kartografie při svém založení
před 25 léty převzal do své působnosti i evidování
nemovitostí a jejich vlastníků v rozsahu a struktu-
ře, jak tyto práce zabezpečoval pozemkový katastr.
Tento systém od svého vzniku v prvé polovině mi-
nulého století byl orientován výhradně na ochranu
vlastnických vztahů k půdě a s tím související po-
skytování informací pro daňové účely. Zkušenosti
dlouhé řady desetiletí mu pomohly k vytříbení pra-
covních postupů a k upevnění tradic vymezujících
pole působnosti pozemkového katastru. Jeho pojetí
plně vyhovovalo potřebám kapitalistické společnos-
ti a z jejího pohledu a podle jejích potřeb to byla
evidence velmi pi\esná a spolehlivá, která však ne-
poskytovala přehled o tom, kdo na pozemcích sku-
tečně hospodaří.
Po roce 1948, který byl historickým mezníkem

ve vývoji naší společnosti, dochází k zásadním pře-
vratným změnám ve sféře zeměděl,ství. PostuplIlě
se realizuje složitý proces přechodu od individuál-
ní zemědělské malovýroby k socialistickému hospo-
daření ve velkém ve formě jednotných zeměděl-
ských družstev nebo státních statků. Je známo, že
uskutečňování této přestavby, která byla nezbytná
pro budování naší socialistické společnosti, probí-
halo v bouřlivých podmínkách. Rozhodujícími se
stávaly uživatelské vztahy k pozemkům, které se
v důsledku prováděných hospodářskotechnických
úprav, měnily v řadě případů i více krát za sebou
v relativně krátké době a v důsledku toho se časem
ztrácel přehled o tom, kdo na kterém pozemku sku-
tečně hospodaří. Nutně dOCházelo k zásadnímu pro-
tikladu mezi evidencí vlastníckých vztahů k pozem-
kům v katastru a potřebami socialistického pláno-
vitého hospodářství, které požadovalo informace
o skutečném užívání pozemků.
K uspokojování těchto nároků sloužily jednorázo-

vé akce organizované po linii lidové správy, kdy
bylo snahou získat alespoň globální údaje o užívá-
ní jednotlivých zemědělských závodů. Zdrojem in-
formací tu byla sdělení jednotlivých uživatelů o cel-
kových výměrách jimi ohospodařovaných. To nutně
vedlo k zatajování půdy a tedy k bilancování ne-
správných údajů, zejména k úbytkům statisíců hek-
tarů zemědělské půdy při plánování v rámci repub-
liky.
Vzhledem k tomu, že tento stav byl z hlediska

řízení národního hospodářství neudržitelný, došlo
v rOLe 1~54 k určení ploch užívaných jednotlivými
sektory ve vazbě na plochy katastrálních území. To
byl prvý krok k zavedení pořádku do evidence pů-
dy a proti statistickým údajům byl zjištěn přírůstek

zem8dělské půdy o více jak 330 000 ha. Ukázalo se,
že pl"Ouspokojování potřeb národního hospodářství
bude nutno založit novou objektivní a podrobnou
,evid,enci, IQIrientoV181IlOuna užívací vzt'ahy.
Proto bylo usnesením vlády z 25. ledna 1956 ulo-

~enú resortu geodézie a kartografie, aby vyhotovil
základní technické podklady Jednotné evidence pů-
dy lJEP), udržoval je v souladu se skutečností a za-
ložil u místních národníCh výborů nové operáty
JEP, a to v průběhu 3 let. Současně s tím se uza-
víra)í dosavadní katastrální operáty a v jejich udr-
žovAní se dále nepokračuje. Informace v nich ob-
sažené se však v maximální možné míře využívají
při zakládání JEP.
Tímto usnesením byla před nedávno ustavený re-

sort postavena zásadní úloha, v té době klíčová
svým politickým a hospodářským dosahem a vý-
znamem. Dosavadní pracovní kapacity pro její za-
jištění nepostačovaly a proto bylo nutno pří jmout
'a zašk,olit řadu nových mladých pracovníků. Znač-
né časové nároky vyžadovalo zejména ruční vyhoto-
vování nových písemných operátů, které se pořizo-
valy dvojmo (pro okresní měřická střediska a pro
místní národní výbory), Vzhledem k tomu byly in-
tenzívně hledány cesty k tomu, jak lidskou práci
ušetřit. Navíc bylo třeba, aby v operátech již zalo-
žených byly urychl,eně promítány i změny vznika-
jící v důsledku postupující socializace zemědělské
výroby.

Z obecného hlediska odpovídalo sestavování vý-
sledných písemných operátů JEP úlohám hromad-
ného zpracování dat, kdy se informace podle urči-
tých hledisek třídí a pořizují se požadované součty.
Špičkovou technikou, jež pro tak.ovéto práce byla
v dané době k dispozici, a to i ve světovém měřít-
ku, byly soupravy strojů na děrné štítky, které by-
ly ovšem schopné zpracovávat jen numerické úda-
je. Rozhodnutí resortu o uplatnění těchto mecha-
nizačních prostředků pro potřeby JEP znamenalo
významnou kvalitativní změnu a prvý krok na cestě
modernizace v oblasti evidence nemovitostí. Lze
konstatovat, že úkol založení JEP daný vlád-
ním usnesením byl splněn včas a to jak díky znač-
nému pracovnímu úsilí stovek pracovníků resortu,
tak i svůj podíl na tomto úspěchu mělo uplatnění
progresívní techniky na zpracování dat.
Forma sestav, rozdělení a uspořádání tištěných

údajů byly jednoznačně a trvale určeny rozdělením
dat na štítcích a typem tabelátorů, na nichž byly
sestavy zpracovávány a nemohly být měněny. Pro
lepší orientaci v sestavách a pro usnadnění práce
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s nimi byly s postupem času tisky vyhotovovány na
předtištěných formulářích, na nichž byl uveden vý-
znam jednotlivých sloupců. Toto opatření bylo vý-
hodné zejména pro pracovníky národních výborů,
kteří přicházeli do styku s operátem jen občas.
Sestavy, které byly výsledkem mechanizovaného

zpracování, obsahovaly pouze informace o parce-
lách nebo údaje z nich odvozené ve formě číselných
znaků. Pokud bylo třeba podchytit některé informa-
ce slovního charakteru, musily být pro ně sestave-
ny specifické číselníky, které umožňovaly jejich
vyjádření číselným znakem anebo byly dodatečně
do sestav ručně doplňovány vysvětlující poznámky.
Takto byly vyhotovovány: Sektorový přehled, Sou--
pis parcel, Vložky k evidenčním listům (později
nazývané jen Evidenční listy), Seznam domů a Pře-
hled úhrnných hodnot druhů pozemků. Informace
o uživatelích obsahoval ručně vyhoto\'ený Seznam
uživatelů a Rejstřík uživatelů. Jednotkou pro zpra-
cování byla hospodářská obec.
Přes počáteční nedůvěru některých pracovníků,

která je ostatně při zavádění inovací pocho-
pitelná, staly se sestavy JEP záhy nezbytnou po-
můckou a zdrojem informací pro plánování a říze-
ní zemědělské výroby a provádění hospodářsko-
technických úprav pozemků.
Původně se předpokládalo, že jednou vyhotove-

né děrné ~títky s údaji o parcelách bude moono vy-
užívat následně i pro aktualizaci souborů a obnovu
sestav. Praktické zkušenosti však ukázaly, že při
nesprávném uložení jsou štítky po krátké době pro
další zpracování nepoužitelné. Při nedostatku vhod-
ných klimatizovaných archivních místností bylo te-
dy nutno od původního teoretického záměru upus-
tit, i když bylo vše technologicky propracováno.
Údržba sestav se prováděla ručně škrtáním neplat-
ných a doplňováním nových údajů. Podle množství
měn, přehlednosti sestava Jejich fyzického stavu
docházelo nejdéle za 5 let k jejich mechanizované
obnově novým děrováním všech informací a tis-
kem všech sestav.
Po vydání právních norem o evidování nemovi-

tostí tj. zákona č. 22/1964 Sb., a prováděcí vyhláš-
ky k němu č. 23/1964 Sb., dochází k rozšíření pů-
sobnosti resortu ve sféře evidování nemovitostí. Ke
stávající JEP, která se zabývala pouze uživatelský-
mi vztahy, přistupuje i evidování vlastnických vzta-
hů k nemovitostem a souborně se mění název na
"evidenci nemovitostí" (EN), V důsledku toho při-
bývá k dosavadnímu písemnému operátu další část,
ručně zpracovávaná, kterou jsou tzv. Listy vlastnic-
tví. Ty se zakládají jednak na základě docházejí-
cích listin o změnách vlastnických vztahů k nemo-
vitostem a jednak při vyšetřování těchto vztahů
v obcích, kdy se jednorázově, na základě předlože-
ných listin zjišťují a zapisují vlastníci nemovitostí
a další nutné informace.
Děrnoštítkový způsob zpracování operátů EN byl

používán po dobu 15 let a plně vyhovoval potřebám a
zájmům naší socialistické společnosti. Kolem roku
1970 však již bylo zřejmé, že děrnoštítkové stroje
jsou překonávány rozvojem elektronické výpočetní
techniky. Jejich výroba byla zastavena ,a také situa-
ce v náhadních dílech byla kritická. Na místo nich
byla zabájena výroba malých děrnoštítkových počí-

tačů, které již byly vybaveny alfanumerickou tis-
kárnou. Přechod na využití této techniky při zpra-
cování EN by však nepřinesl podstatnou kvalita-
tivní změnu a nebyl by také dostatečně perspektiv-
ní.

Na základě analýzy současného stavu ve vývoji vý-
početní techniky a charakteru evidence nemovi-
tostí byla v roce 1968 vypracována ve Výzkumném
ústavu geodetickém, topografickém a kartografic-
kém v Praze koncepce zpracování EN na počíta-
čích. Reálnost tohoto záměru byla experimentálně
ověřena zpracováním menšího souboru obcí na po-
čítači MINSK 22. Zde se prokázalo, že je možno
touto cestou problematiku zdárně řešit. Byly získá-
ny kvalitativně lepší sestavy formátu A4 obsahují-
cí i slovní informace a ověřilo se, že jednou zalo-
žené soubory je možno archivovat na magnetických
páskách a tam je dále udržovat. Na základě těchto
poznatkfi. přijal pak resort správné pe.rspektivní roz-
hodnutí zahájit zpracování evidence nemovitostí na
středních počítačích.
Vzhledem k tomu, že resort neměl k dispozici

vlastní odpovídající techniku, byla uzavřena dlou-
hodobá dohoda o spolupráCi s Podnikem výpočetní
techniky (PVT), který le účelovým podnikem re-
sortu statistiky, o zpracování evidence nemovitos-
tí v jeho krajských závodech. Ty však nebyly vyba-
veny jednotným typem počítačfi.. Bylo tedy nutno
vyhotovit v PVT komplexy programů pro 3 typy po-
čítačů s páS'~QlVěorientovaným :Jiperačním systé-
mem a to TESLA. 2'70, ZPA 600 a MINSK 32, které
nejsou vzájemně kompatibilní. Při tom však byla
vytyčena a dodržena zásada, aby pro všechny typy
počítačů byly jak stejné druhy vstupních dokladů,
tak zejména aby i výstupní sestavy byly shodně
upraveny a aby i algoritmus zpracování byl co mož-
ná podobný.
Při zahájení převodu evidence nemovitostí na

střední počítače bylo rozhodnuto realizovat ho tak,
aby cel'ý proces byl ukončen v průběhu 5 let, od
r,oku 1973 do l10ku 1977. SouběŽll1ě s tím 'se v prů-
běhu každého Iprvého čtvrtletí v roce prováděla
i aktualizace všech kmenových souborů informací
o uŽivatelích a vlastnících a souborfi. parcel, které
byly již uloženy na magnetických páskách. Zpraco-
vání a údržba listfi. vlastnictví probíhá nadále ruč-
ně.
Zavedením automatizace se změnil i systém údrž-

by operátu EN. Namísto ručního opravování jed-
notliVých údajfi v sestavách se změny zapsané
ve výkazu změn promítnou počítačem do archív-
ních souborů informací o uživatelích a o parcelách.
Z nich se pak tisknou s přihlédnutím k množství
změn a stavu operátu buď dodatky k sestavám nebo
se obnoví kompletně celý operát, případně jen ně-
které sestavy.
Ve srovnání s děrnoštítkovými stroji je zpracová-

ní na elektronických počítačích několikanásobně
nákladnější, což je dáno tím, že pořizovací hodno-
ta počítačů je značně vyšší a tedy i strojový čas
je podstatně dražší. Proto se hledaly cesty, jak vy-
užitím všech možností používané techniky dosáh-
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nout vyšší ekonomické efektivnosti. Jako účinná se
zde ukázala, úprava algoritmů zpracování, zejména
účelná úprava tiskových výstupů, jejichž pořizování
zabíralo zhruba polovinu spotřebovaného strojové-
ho času. Z tohoto hlediska se významně projevila
redukce obsahu sestavy E'videnční listy, která snÍži-
la nároky na práci počítače a spotřebu tiskového
papíru zhruba o 50 % proti původnímu stavu. Kro-
mě provedených úprav programového charaktel'U
se ukázalo, že další možnosti zlevnění zpracová-
ní by přinesla i opatření v technické sféře, např.
v zavedení tisku off-line, což však již nebylo mož-
no působením resortu ovlivnit.

Úkol převedení všech informací EN na počítače
2. generace byl splněn s mírným předstihem. V prů-
běhu roku 1977, kdy byly tyto práce dokončovány,
probíhala však již v PVT inovace výpočetní tech-
niky. Vedle dosavadních různorodých zařízení byly
v krajských závodech instalovány sovětské počíta-
če 3. generace EC 1030, vyráběné v rámci Jednot-
ného systému elektronických počítačů zemí RVHP.
To znamenalo, že se naskýtala možnost využívat
pro zpracování EN tlechniku jediného typu, vyba-
venou diskovým operačním systémem, jejíž para-
metry umožňují další zdokonalení procesu zpra·
cování informací. S přihlédnutím k tomu a ke sku-
tečnosti, že počítače 2. generace budou postupně
vyřazovány z provozu, byly ještě v průběhu roku
1977 převedeny informace EN na počítače EC 1030.
Před tím v poti'ebném předstihu byly vypracovány
potřebné soubory programů. Také z tohoto hlediska
šlo o změnu výhodnou, poněvadž na rozdíl od dří-
vějšího stavu postačuje vytvořit jedinou knihovnu
programů, která se využívá ve všech krajlch.

Kromě obvyklých sestav EN jsou nyní automati-
zovaně zpracovávány pro socialistické zemědělské
organizace i sestavy podnikových evidenci pozem-
ků. které slouží pro i'ízení a plánování a jsou též
podkladem pro inventarizaci pozemktl. jako základ-
ního vvrobního pr::Jstředku.

Využíváním jednotného typu počítačtl. EC 1030
pro EN byly vytvoi'eny předpoklady i pro závažné
inovace technického charakteru. Ve sféi'e přípravy
dat, kde jsou trvalým úzkým profilem pracovní ka-
pacity, je lidská práce stále více nahrazována op-
tickým snímáním strojového písma OCR-B a v sou-
časné době se ověřuje i snímání ručně psaných nu-
merických znaků. K zásadní kvalitativní změně do-
clli'i7.í i ve zpracování výstupních sestav. Namísto
tradičních tisktl. se zde v souladu se současným svě-
tovým vývoiem začínají používat výstupy z počíta-
če na mikrofiše. Konečným produktem zpracová-
ní na EC 1030 jsou magnetické pásky obsahující
iednotlivé sestavy, z nichž Výpočetní středisko
Ústředí vědeckotechnických a ekonomických infor-
mací v kooperaci vyhotovuje na zai'ízení COMv re-
žimu off-line mikrofiše EN. Obsah jedné této mi-
krofiše formátu A6 nahrazuje pi'ibližně 100 stran
tradičního tištěného operátu formátu A4, při němž

mikrofiš vznikne v čase asi 20 X kratším. Tím se
podstatně šetří jednak strojový čas počítače a dále
i ukládací prostory na střediscích geodézie. Zde
se nezbytnou pomůckou pro využívání mikrofiší
stávají čtecí přístroje.

Vzhledem k tomu, že resortní výpočetní středis-
ko je rovněž vybaveno počítačem EC 1030, převzalo
zpracování EN pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu.
Krome toho vša'k zajišťuje 'záVlažIIJooúlohucelore-
publikového zpracování sumarizace sektorových
přehledů o plochách kultur a úhrnných hodnot dru-
htl. pozemků. Uskutečnění této inovace již dlouhou
dobu zamýšlené umožnil teprve převod EN na jed-
notný typ počítače. pioskytování sumárních údajů
pro potřeby plánováni národního hospodářstvi je
závažným úkolem evidence nemovitostí již od je-
jího založení.

Zprvu byly práce s tím spojené prováděny vý-
hradně ročně. Jen ojediněle byly použivány také
děrnoštítkové stroje, kdy byl zpracovávanou jed-
notkou okres. Koncem šedesátých let bylo již mož-
no pro hromadné zpracování dat používat malé
děrnoštítkové počítače DP-100 československé vý-
roby. Ty byly počátkem sedmdesátých let využívá-
ny pro sumarizaci v krajích Východočeském, Ji-
homoravském a Severomoravském. V téže době do-
šlo ve zbývajících krajích k zásadní kvalitativní
změně v tom, že byl poprvé provozně využit střed-
ní počítač (ZPA 6001 v oblasti EN právě pro su-
marizační práce. Byl vytvořen zvláštni sumarizač-
ní soubor, který byl trvale uložen na magnetické
pásce, následně ročně aktualizován a z něhož byly
tištěny poti'ebné sumarizačni sestavy.

Zabezpečování úkoltl. evidence nemovitostí je jed-
ním z hlavních úkolů resortu geodézie a karto-
grafie, který má značný politický a hospodářský
význam. Pokrok, který byl v této sféře dosažen
v pruběhu uplynulých 25 let činnosti resortu, je
dokladem trvalé pozornosti a péče stranických a
státních orgántl., věnované problematice geodézie
a karrtografi<e. lezcel,a v zájmu našeho 'Slp.ole,čenské-
ho zi'ízení a dáno možnostmi a úrovní naší hospo-
dářské soustavy, aby ke zpracování a vydávání in-
formací o nemovitostech byla využívána špičková
výpočetní technika. Jen tak lze progresívně řešit
zabezpečení informačních zdrojů pro kUčové otáz-
ky naši ekonomiky - optimální využití ptl.dy pro
zabezpečení soběstačnosti ve výrobě obilnin, racio-
nalizaci řízení zemědělské výroby na bázi výpo-
četní techniky, plánovitý rozvoj prtl.myslové a ob-
čanské výstavby a dalši úkoly spojené s upevňová-
ním výstavby socialismu u nás.

D::Jredakce došlo: 20. 2. 1979

Lektoroval:
Ing. Hynek lCohl.
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Chybový vektor a pravděpodobnost
dvojrozměrných tolerančnich oblasti

Při budování a využívání geodetických polohových
sítí, při vytyčování a zaměřování stavebních objektů
a při řešení různých úloh inženýrské geodézie se setká-
váme často s· otázkami posuzování přesnosti při geo-
detickém určování dvojrozměrných veličin, nejčaE\těji
pak přesnosti polohy bodu v rovině. Protože nejsou
tyto otázky vždy správně chápány a interpretovány,
je proto dále uveden výklad a řešení těchto otázek
z hlediska posledních poznatků teorie a praxe.

Nejprve je poukázáno na souvislost problematiky
hodnocení přesnosti geodetických měření s některými
poznatky současné teorie pravděpodobnosti a je uvede-
na definice pravděpodobnosti vycházející z Kolmogo-
rovových axiomů. V souvislosti s tím je definován
chybový vektor vn-rozměrném prostoru*), a to jako
n-rozměrná diskretní náhodná veličina. Při tom se vy-
chází z toho, že pro účely apriorních odhadů a pláno.
vání přesnosti lze rozdělení pravděpodobnosti chybo-
vého vektoru aproximovat normálním rozdělením.
Praxe ukázala potřebu doplnit některé dosavadní ná-
zory na rozdělení pravděpodobnosti dvojrozměrného
chybového vektoru a odlišit je od rozdělení pravdě-
podobnosti délky (velikosti) tohoto vektoru, které lze
aproximovat Rayleighovým rozdělením. Je proto
uvedena upřesněná formulace této otázky.
V souvislosti s výběrem vhodné charakteristiky pro

vyjádření přesnosti geodetického určení dvojrozměrné
veličiny je poukázáno na nezbytnost používání kova-
rianční matice jakožto zcela zjednoznačné a úplné cha-
rakteristiky přesnosti. Současně jsou uvedeny některé
nedostatky střední souřadnicové chyby a střední po-
lohové chyby, které jsou často používanými charak-
teristikami přesnosti v geodetickém určení polohy bo-
du.
Tolerance (mezní hodnoty) geodetického určení

dvojrozměrných veličin mají charakter tolerančních
oblastí, vyjádřených v rovině různými obrazci. Např.
v předpisech pro mapování se používá tolerančních
oblastí kruhových. Pro posuzování přesnosti vytyčová-
ní liniových staveb [9], [10] byly zavedeny oblasti
pravoúhelníkové. Pro budování základní vytyčovací
sítě metra v podzemí je používáno tolerančních oblastí
ve tvaru elips. Protože při plánování přesnosti geode-
tických prací je třeba znát pravděpodobnost výskytu
měřené veličiny v těchto oblastech, jsou uvedeny hod·
noty jejich pravděpodobností a je poukázáno na pro-
měnlivost těchto pravděpodobnoE\tí v závislosti na po-
měru středních chyb souřadnic a na korelaci souřadnic
bodu v rovině. Z hodnot pravděpodobností je též vy-
vozenlli určitá přednost toleranční oblasti ve tvaru
krUŽn'íce o poloměru rovném střední souřadnicové
chybě m"'1I (nebo jejich násobků) před kružnicí o polo-

*) Zde i dále je míněn Euklidův n-rozměrný prostor
s kartézskými souřadnicemi (bází) Xl' .•. , X".

Ing. Franti§ek Šilar, CSc.,
hlavní geodet pro metro,

Geodetická a kartografická správa
pro Stl'edočeský kraj a pro hl. m. Prahu

měru rovném střední polohové chybě mp, pokud lze
vůbec připustit některou z uvedených oblasti.

2. Definice chybového vektoru a jeho rozděleni
pravděpodobnosti

Předpokládejme určitou stálou veličinu X. Je známo,
že opakovaná měření této veličiny (i když se konají
ze stejných podmínek) dávají různé výsledky, tj. hod·
noty {Xk}' k = 1,2, .... Geodetické měření je tedy pří-
kladem toho, čemu se v obecné teorii pravděpodobnosti
říká "náhodný pokus" a výsledek měření je "realizací
náhodné veličiny". Při výkladu vlastností náhodných
pokusů a náhodných veličin se ve značné části litera-
tury setkáváme buď s tzv. klasickým pojetím pravdě-
podobnosti, při kterém se pravděpodobnost určité
hodnoty náhodné veličiny definuje jako "podíl počtu
příznivých případů k počtu celkově možných", nebo
s tzv. statistickým pojetím, při kterém se pravděpo-
dobnost výskytu určité hodnoty definuje jako "limita
relativní četnosti výskytu této hodnoty v dlouhé řadě
opakovaných pokusů".
Oba přístupy narážejí pE aplikaci na geodetická

měření na potíže. Kdo by se chtěl přidržet klasického
přístupu, těžko bude v některých případech (např. při
plánování přesnosti) určovat "počet možných přípa-
dů" a "počet případů příznivých výskytů určitého
výsledku". Statistický přístup zase vyžaduje provede-
ní nesmírně dlouhé řady opakovaných měření. A při
tom je známo, že výsledek bude odlišný od skutečné
hodnoty měřené veličiny i tehdy, provede-li se jen
jedno nebo dvě měření. Je zde tedy potřebí matema-
tického aparátu, s jehož pomocí by bylo možno tuto
neurčitost výsledků popsat a analyzovat.
Takový aparát poskytuje současná teorie pravdě-

podobnosti, vybudovaná na základě axiomatického
systému, vypracovaného A. N. KOLMOGOROVEM.
Podle této teorie náhodný pokus je akce, jejíž výsledek
není jednoznačně determinován podmínkami. Každou
hodnotu Xb která je výsledkem geodetického měření,
lze podle této teorie chápat jako náhodný jev. Jestliže
nějaký jev A lze vyjádřit jako složení (sjednocení)
jiných jevů, řekněme B a a, které jsou různé od A,
tj. A = BU a nebo A = B + a, pak A je složený
jev, v opačném případě je A elementární jev.
S každým náhodným pokusem, a tedy i geodetic-

kým měřením, je sdružena množina D elementárních
jevů (tj. množina možných "dále nerozložitelných"
výsledků), tzv. prostor elementárních jevu. Tento pros-
tor je výchozím pojmem pro přesné zavedení pojmu
pravděpodobnosti podle A. N. KOLMOGOROVA [2].
Nechť je dán prostor D elementárních jevů. Systém

F podmnožin prostoru D, který splňuje podmínky

je-li A eF, pak -A eF, (la)
co

je-li AkeF, k= 1,2, ... , pak U AkeF, (lb)
k-l

1979/94



Geodetick$i a kartografickt obzor
ročník 25/67, číslo 4/1979 95

se nazyva Jevovým polem (také borelovským polem
nebo (] - algebrou jevů). Potom základní soubor vý-
sledků měření {Xk}' k = 1,2, ... , který přisluší předem
určité metodě měření (včetně přistroje, měřiče, pod-
mínek a prostředí), lze též chápat jako jevové pole
s uvedenými podmínkami.

Jestliže každému jevu A z jevového pole F je při-
Ťazeno nezáporné číslo p(A) s vlastnostmi

(I) p(.Q) = 1

(II) O< p(A) < 1,

(III) je-li {Ak}i" posloupnost navzájem disjunktních
prvků pole F, pak

<Xl <Xl

p(U Ak) = ~p(Ak)
k=l k=l

říkáme, že p(A) je pravděpodobnost jevu A (na F je
definována pravděpodobnostní míra p(A».
Prostor .Q elementárních jevů s jevovým polem F

a s pravděpodobností p(A), stručně trojice (.Q, F, p),
se nazývá Kolmogorovovým pravděpodobnostním polem
(nebo pravděpodobnostním prostorem).

Ze zkušenosti je známo, že vznik hodnoty Xk vý-
sledkugeodetického měření je obvykle složeným jevem.
Zřidka kdy je možno pozorovat výskyt pouze elemen-
tárního jevu W E.Q. Výsledkem měření je tedy číslo,
které je funkcí Xk(W), definovanou na .Q. Jestliže tato
funkce splňuje podmínky:

(a) množina funkčních hodnot X = {x(w) : W E.Q}*)
je spočetná, a každý konečný interval obsahuje jen
konečné množství hodnot x( W ),

(b) pro libovolné XkEX je Ak = {w : x(w) = Xk}EF,
při čemž Ak EF je množina těch elementárních jevů
W E.Q, pro které je X(W) = Xb pak se x(w) nazývá
diskrétní náhodnou veličinou. Rozdělení pravdě-
podobnosti náhodné veličiny x(w) je dáno vztahem

p(x(w) = x) = p(Ak) .

Jestliže měřime současně více veličin, tj. pozoruje-
me několik funkcí elementárního jevu x(w) = [xI(w),
x2(w), ... , xn(w)], a jsou splněny podmínky

(A) množina {(Xl' ... , xn) : Xi = Xi(W), i = 1,2, ... , n,
W E.Q} je spočetná a každý n-rozměrný interval
obsahuje jen konečný počet bodů Xi(W) = Xi
(i = 1,2, ... , n),

(B) pro libovolné Xl' , .•. nn jest A = {w : Xi(W) = Xi>
i = 1,2, ... , n} prvkem F (tj. AEF je množina
těch elementárních jevů W E.Q, pro které je
Xi(W) = Xi), pak nazveme x(w) n-rozměrným dis-
krétním náhodným vektorem (nebo n-rozměrnou
diskrétní náhodnou veličinou).

Rozdělení pravděpodobnosti vektoru x(w) je dáno
vztahem

*) Znaménko ,,:" použité i dále, znamená zobrazení
(funkci) jedné množiny do druhé, tj. předpis, podle
kterého je každému prvku jedné množiny přiřazen
určitý prvek druhé množiny.

Jestliže množina hodnot funkce x(w), {x(w) : W E.Q}
je nespočetná, a jsou splněny podmínky:
(ex) {A : x(w) < a}EF pro libovolné a,
(fJ) funkce F(x) = p({w : x(w) < x}) má v každém

bodě X spojitou derivaci f(x), pak je x(w) spojitou
náhodnou veličinou s distribuční funkcí F(x) a hus-
totou pravděpodobnosti f(x).

Výsledek geodetického měření (stejně jako fyzikál-
ního měření) je diskrétní náhodná veličina, neboť
množina možných výsledků je konečná. S každým vý-
sledkem měření Xk neznámé konstantní veličiny X, je
sdružena chyba měření (měřická chyba)

ek(w) = X - Xk(W) = e(xk) .

Tato chyba je rovněž diskrétní náhodnou veličinou
a každé z jejich možných hodnot přisluší určitá prav-
děpodobnost

p(ek(w) = e(xk» = p{Ak : Xk(W) = X - e(xk)} ,

kde Ak EF je množina těch elementárních chyb W E.Q,
pro které je e(w) = e(xk)' Vznik elementární chyby je
zřejmě elementárním jevem. Základní soubor měřic-
kých chyb přislušející určité metodě měření (včetně
přistroje, měřiče, podmínek a prostředí) je jevovým
polem a přisluší mu určité rozdělení pravděpodobnosti.
Obdobně výsledkem k-krát opakovaného geodetic-

kého měření stálé n-rozměrné veličiny X = (Xl' X2,

... , Xn) je n-rozměrná diskrétní náhodná veličina
Xk(W) = (Xlk(W), ... , X.,.k(W», k = 1,2, ... , s kterou je
sdružen n-rozměrný chybový vektor e(w) = e(xk) =
= (X - Xlk(W), ... ,X - Xnk(W», Je to n-rozměrný
diskrétní náhodný vektor a základní soubor těchto
vektorů je opět jevovým polem.

Přestože měřická chyba je ziskrétní náhodnou veli-
činou, používá se v geodetické praxi pro její rozdělení
pravděpodobnosti aproximace pomocí normálního
(Laplace-Gaussova) rozdělení, i když jde o rozdělení
spojité náhodné veličiny. Takováto aproximace je
možná tehdy, když množina výsledků x(w) má velký
počet prvků, jak tomu bývá při přesných měřeních
(s vysokou rozlišovací schopností), a pravděpodobnosti
jednotlivých možných hodnot "se mění plynule",
takže lze pravděpodobnost chyby z intervalu (a, b),
která je rovna

p(a < e(w) ~ b) = ~ p{w: e(w) = e}
s:a<s:;:;;b

b

p(a < e(w) ~ b) = f f(e)de ,

kde f(e) je vhodná-funkce hustoty pravděpodobnosti.

Pro aproximaci rozdělení měřických chyb normálním
rozdělením svědčí bohaté praktické zkušenosti, ale též
centrální limitní věta počtu pravděpodobnosti ([1],
str. 249). Podle této věty mají (za určitých podmínek)
součty většího počtu náhodných veličin normální roz-
dělení. Měřickou. chybu považujeme za souče~ (kom-
pozici) elementárních chyb, vyvolaných určitými pod-
mínkami. Působí-li takových příčin větší počet, pak
lze očekávat, že měřická chyba nebo chybovývektol'
budou mítnormálnLrozdělení.
Protože budeme potřebovat normální rozdělení ještě
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v dalších kapitolách, uvedeme ve stručnosti některé
vlastnosti rozdělení pro n-rozměrný chybový vektor.

3, Normálnf rozděleni n-rozměrného chybového vektoru

Rozdělení spojité veličiny Y se střední hodnotou p,(y)
a variancí 0'2(y) nazýváme normálním tehdy. platí. li
pro její hustotu pravděpodobnosti

f = _1_ ('(Y-P,(Y))_
(y) O'(Y) ~ O'(Y) --

I [ (Y_P,(y))2]
= V2nO'(Yi) exp - _ 20'2(y) . (2)

Je-li veličina Y n-rozměrným spojitým náhodným vek-
toremsnezávislými složkami (souřadnicemi) (Y1' "" Yn).
které mají normální rozdělení s hustotami pravdě-
podobnosti f(Yi) (j = I, 2, "', n) podle (2), pak má
veličina Y normální rozdělení s hustotou pravděpodob-
nosti

'11

f(Y1' ', •• Yn) = II f(Yi) *) =;=1
I exp [_ ~ ~ (Yi - P,(Yi))2 ] (3)

(2n)i llO'(Yi) 2 i=l 0'2(Yi) ,
i=l

Libovolná n-rozměrná spojitá náhodná veličina
x = (Xl' ... , xn) může být vyjádřena pomocí trans-
formace veličiny y ve tvaru

'11

Xk = ~aikYi + P,k, O' -= 1.2, "'. n) , (4)
i=l

kde P,k jsou libovolná reálná čísla a matice A = (aik)
je ortogonální. tj, platí-li (1 = I, .. " n)

" (I pro k = 1
~ aika" = ~k =~O k -J.1i-I \ pro -r-.

Pak n·rozměrná náhodná veličina x má normální roz-
dělení s hustotou pravděpodobnosti (v obecném tvaru)

f(x1, ...• xn) = (2nri I~(x)rlexpr - ~ (x-lI-(X))T.

. ~ (X)-l. (x -lI-(X))], (k. 1= I, ... , n) • (6)

kde lI-(x) je vektor středních hodnot. ~(x) je kovarianč-
ní matice veličiny x [5], 1~(x)1 její determinant. Ko-
varianční matice ~(x) je symetrická čtvercová matice.
jejíž diagonály tvoří variance 0'2(X) a ostatní prvky ko-
variance COV(Xk, xz), Inverzní matice ~(X)-l je rovněž
symetrická. při čemž kvadratická forma

(x _p.(X»)T. ~(X)-l, (x -lI-(x}) (7)

je pozitivně semidefinitní**). Kovarianční matice ~(x)
je rovněž pozitivně semidefinitní.

II
*) II = součin; II f(Yi) = f(Yl).f(Ye).f(Ya)

i-I

**) Kvadratická forma (tj, polynom druhého stupně
n-proměnných) f(xl, Xe, • , , , x,,) a k ní přiřazená sy-
metrická matice, se nazývá pozitivně (kladně) semi-
definitní, má·li tuto vlastnost: dosadíme-li za Xl' , • , ,
Xn libovolná reálná čísla, která nejsou všechna rovna
nule, je hodnota této kvadratické formy kladné číslo
nebo nula.

Normální rozdělení náhodné veličiny x se označuje
N(lI-(x), ~(x)). Charakteristiky. uvedené v hlavní zá.
vorce, definují toto rozdělení jednoznačně,
Podle definice v předchozí kapitole je n-rozměrný

chybový vektor E(X) n-rozměrnou diskrétní náhodnou
veličinou, Jeho rozdělení. aproximované normálním
rozdělením. označíme N(c(x), ~(x)), kde vektor střed·
ních hodnot c(x) = X -lI-(x) představuje konstantní
nebo proměnnou systematickou složku chybového
vektoru. V případě c(x) =F O jde o necentrální rozdě-
lení.
Hustota pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny

x s normálním rozdělením, daná vztahem (6). je kon-
stantní na elipsoidech (hyperelipsoidech) v n-rozměr-
ném prostoru

(x -lI-(X))T. ~(X)-l. (x -lI-(x)) = ),,2 (8)

pro každou hodnotu )", Středem každého elipsoidu je
bod [p,(x1), "', p,(x,,)], Tvar a natočení elipsoidů udá-
vají hodnoty prvků kovarianční matice ~(x), Rozmě-
ry elipsioidu závisí při dané ~(x) na hodnotě konstan-
ty)",
Obdobně pravděpodobnosti hodnot diskrétní náhod-

né veličiny x, jejíž rozdělení lze aproximovat normál-
ním rozdělením ve smyslu předchozí kapitoly, jsou
konstantní na elipsoidech (hyperelipsoidech). daných
vztahem (8).
U dvojrozměrné spojité náhodné veličiny z = (x, y)

s normálním rozdělením má vektor středních hodnot
tvar

lI-(z) = (p,(x), p,(y)) = (P,1'P,2)
a kovarianční matice tvar

kde pro variance je použito označení 0'11= O'i = 0'2(X),
0'22= ~ = 0'2(y). pro kovariance 0'12 = 0'21= cov(x, y)
= cov(y, X), a pro koeficienty korelace označení

e12= e(x, y), e21= e(y, x). e11= e21' (II)
Pro inverzní matici pak platí (e12= 021= O)

I

I
~(Z)-l= --

1-02 __ 0_ I
0'10'2 ~

Hustota pravděpodobnosti normálního rozdělení veli·
činy z = (x, y) je dána vzhledem k (6) vztahem (e12=
= 021= O) (viz též [I])

f(x.y) =I {I [(X-P,1)2- V exp-
2nO'l0'2 I - e2 2(1 - e2) O'i
_ 2e (x - P,1) (x - P,2) + (y -t2)2 ]}. (13)

0'10'2 0'2

Zvláštním případem je hustota pravděpodobnosti
normálního rozdělení při 0'12 = e12= 02l = O (neko-
relovanost složek x. y) ve tvaru

+ (y -;;2)2 )]
(14)
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a při al = a2 = a, e12 = e21 = O (kruhové rozdělení
veličiny z s nekorelovanými složkami x, y) ve tvaru

f() 1 [(X - f-tl)2 + (y - f-t2)2 ]xy =--exp - .
, 2:'1:a2 2a2

(15)

Dvojrozměrný chybový vektor €(z) = (s(x), s(y»
má rozdělení, které lze aproximovat normálním rozdě-
lením, jehož charakteristiky tvoří vektor středních
hodnot

c(z) = (c(x), c(y» = (CI' c2) (16)

a kovarianční matice ~(z) ve tvaru (10). Při působení
pouze nahodilých chyb je c(z) = O a rozdělení chy-
bového vektoru €(z) přejde na N(O, ~(z».
Hustota pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny

z = (x, y) s normálním rozdělením, dané vztahem
(13), je konstantní na elipsách (e12 = e21 = e)

(x - f-tl)2 2 (x - f-tl) (y - f-t2) + (y - f-t2)2 = '2-----e 2 Aai ala2 a2

pro každou hodnotu A a za předpokladu, že diskrimi-
nant (aia~- cov(x, y» je kladný. v St~e~em k~žd~
elipsy je bod [.ul' f-t2]. Rozměry a natocem elIps udavaJl
hodnoty prvků kovarianční matice ~(z). Rozměry
elips závisí při daném ~(z) na hodnotě konstanty A.
Obdobně pravděpodobnosti diskrétní náhodné veliči-
ny z = (x, y), jejíž rozdělení lze aproximovat normál-
ním ve smyslu předchozí kapitoly, jsou konstantní na
elipsách, daných vztahem (17).
Pravděpodobnost uvedené náhodné veličiny

z = (x, y) je největší v bodě [.ul' f-t2]. Významnou
úlohu má elipsa A = 1. Je geometrickým vyjádřením
kovarianční matice a označuje se jako střední elipsa
chyb, popř. u kruhového normálního rozdělení (al = a2,
e = O) jako střední kružnice chyb.

4. Chybový vektor v rovině

Dvojrozměrný chybový vektor €(z) = €(x, y) = (s(x),
s(y» geodetického měření veličiny (x, y) v rovině xy
vyjadřuje chybu geodetického určení polohy bodu v ro-
vině. Někdy se též označuje jako polohový chybový
vektor v rovině, popř. jen stručně polohový vektor.
Složky (souřadnice) chybového vektoru vyjadřují
chyby v souřadnicích x, y bodu v rovině.

Tento chybový vektor tvoří uspořádaná dvojice
čísel (81 = 8(X), 82 = 8(Y», definovaná vztahy:

(81,82) = (82,84) tehdy, je-li 81 = 83,82 = S4, (18)

(81,82) + (83,84) = (Sl + 83, S2 + 84) , (19)

k(sll S2) = (k8l, ks2) . (20)

Geometrickým zobrazením chybového vektoru v ro-
vině je orientovaná úsečka Xii, tj. úsečka, která má
určitou velikost, směr a smysl, při čemž bod A je
jejím počátečním a bod B jejím koncovým bodem.
Každý vektor v rovině lze libovolně u~ístit ~a~:.že se
zvolí jeho počáteční bod. Jeho koncovy bod Je JlZpak
jednoznačně určen. V geodetické praxi se volí různé
umístění chybového vektoru v rovině, které záleží na
charakteru chyby v určení polohy bodu. Chybový
vektor

se umísťuje do skutečné polohy Z nebo předem dané
(projektované) Z polohy bodu a vyjadřuje určení ná.
hodné (skutečné) chyby v poloze bodu. Chybový
vektor

se umísťuje do bodu, daného vektorem z výběrového
průměru, a vyjadřuje odhad chyby (opravy) vůči vý-
běrovému (aritmetickému) průměru. Složky chybové-
ho vektoru lze vyjádřit pravoúhlými nebo polárními
souřadnicemi.
Velikostí (délkou) d(z) chybového vektoru se nazý-

vá nezáporné číslo, dané vztahem

Geometricky toto číslo značí délku orientované úsečky.
Směr orientované úsečky udávají směrové úhly 6
(směrníky) chybového vektoru vůči osám souřadnic.
Nechť veličina z = (x, y) má rozdělení, aproximova-

né normálním rozdělením N(!L(z), ~(z» s hustotou
pravděpodobnosti, danou vztahem (13), a nechť
chybový vektor €(z) má rozdělení, aproximované nor-
málním rozdělením N(O, ~(z». Bude nás zajímat,
jaké mají rozdělení pravděpodobnosti velikost (délka)
d(z) a směrník 6(z) (úhel od souřadnicové osy Ox)
chybového vektoru €(z), protože v obou případech jde
o náhodné veličiny. Nejprve předpokládejme, že jde
o spojité veličiny. K určení těchto rozdělení zavedeme
zjednodušená označení:

€(z) = €(x, y) = €, 8(X) = sx, sty) = 8y

d(z) = d, 6(z) = 6 .

Nechť náhodná veličina D nabývá hodnot (dl' d2,
. .. ). Potom pravděpodobnost jevu, že D nabývá hod-
not menších než d, se určí pomocí distribuční funkce

Určení této distribuční funkce je totožné s úlohou
určení pravděpodobnosti výskytu chybového vekto-
ru € uvnitř kruhu K o poloměru r = d se středem
v !L(z) tehdy, je-li normální rozdělení vektoru € kruho-
vé (a(x) = a(y), e = O). Hustota pravděpodobnosti
vektoru € má pak vzhledem k (15) tvar

1 [S~+S:]
f(€) = 2:'1:a2exp - 2a2 •

kde a = a(x) = a(y). Pravděpodobnost výskytu chy-
bového vektoru € uvnitř uvedeného kruhu K o polo-
měru r je dána vztahem

p(s EK) = 1 - exp (- ~ ) = p(D < r) = F(d)

(26)

d
Uvážíme-li kruh o poloměru r = -, dostaneme pro

a
distribuční funkci (24) tvar

F(d) = I-exp( - ~2)'
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Hustotu pravděpodobnosti náhodné veličiny D dosta-
neme derivací distribučni funkce (27) podle d ve tvaru

f2(d) = :2 exp ( - ::2).
Zavedeme-li do výrazu (25) transformaci

e", = d.cos 6

1311 = d.sin 6,

je jakobián transformace roven d a dostaneme

Protože veličiny d, 6 jsou nezávislé, lze psát pro husto-
ty jejich pravděpodobností vztah

Vzhledem k tomu, že hustota pravděpodobnosti f2(d)
je dána vztahem (28), platí pro fs(6) výraz

1
fs(6) = 2%

Tím jsme dostali odpověď na naši otázku. Směrník
6(z) chybového vektoru v rovině má rovnoměrné roz-
děleni s hustotou pravděpodobnosti fa(6) podle výra-
zu (32). Velikost (délka) d(z) tohoto chybového vekto-
ru má rozděleni pravděpodobnosti, jehož hustota je
dána vztahem (28). Toto rozdělení se nazývá Raylei-
ghovo rozdělení ([3], str. 183). Nejpravděpodobnější
hustotou (modusem) M(d) je u tohoto rozděleni hod-
nota M(d) = 1:1. Charakteristikami rozdělení je střední

hodnota p,(d) =V ; 1:1= 1,253.1:1 a variance a2(d) =

= 0,429.1:12• Graf Rayleighova rozděleni je uveden
v obr. 1, kde veličina d(z) je vyjádřena v jednotkách
a(x).

Vzhledem k uvedeným vlastnostem Rayleighova
rozděleni mají délky chybových vektorů E(X, y) ná.
hodné veličiny Z = (x, y) s kruhovým normálním
rozdělenim největší hustotu pravděpodobnosti na
středili kružnici chyb. V případě nekruhového normál-
niho rozděleni mají obdobně délky chybových vektorů
největší hustotu pravděpodobnosti na středni elipse
chyb, dané vztahem (17) pro A = 1. Lze totiž dokázat
(např. v [1], str. 347), že pravděpodobnost výskytu
chybového vektoru E uvnitř elipsy, dané vztahem
(17), je stejná jako uvnitř kruhu o poloměru r, tj. je
dána vztahem (26) pro r = A. Pak hustota pravdě-
podobnosti náhodné veličiny D má tvar

Je známo, že funkce v rovnici (28a) nabývá svého ma-
xima pro A = 1. Je tedy hustota pravděpodobnosti
délky chybového vektoru největší na středili elipse
chyb.
Tyto vývody lze stručně shrnout do formulace, která

podává vysvětleni zdánlivého paradoxu, na který již
upozorňuje J. BOHM ([1], str. 344):
Je-li možno rozděleni náhodné veličiny z = (x, y)

aproximovat dvojrozměrným normálnim rozdělenim
N(IJo(z), ~(z), lze aproximovat též rozdělení náhodné
chyby (chybového vektoru) E(Z) = (e(x), e(y) dvoj-
rozměrným normálnim rozdělenim N(O, ~(z», je-li
c(z) = O. Diskrétní veličina Z i chybový vektor e(z)
mají největší hustotu pravděpodobnosti v bodě, daném
vektorem lJo(z) středních hodnot. Předpokládáme-li
umístění chybového vektoru E(Z) v bodě lJo(z), pak jeho
velikost (délka) je jednorozměrnou diskrétní náhodnou
veličinou, jejíž rozděleni lze aproximovat Rayleigho-
vým rozdělenim s největší hustotou pravděpodobnosti
na střední elipse (kružnici) chyb. Rozdělení směrniku
tohoto chybového vektoru lze aproximovat rovnoměr-
ným rozdělenim.

ó. Pravděpodobnost toleraněnich oblastí vektoru
v rovině

Nechť dvojrozměrná diskrétni náhodná veličina
z = (x, y) má rozděleni, které lze aproximovat nor-
málnim rozdělenim N(IJo(z), ~(z). Potom můžeme v ro-
vině xy v okolí bodu lJo(z) zvolit oblast, tzv. tolerančni
oblast, a určit pravděpodobnost výskytu veličiny z
v této oblasti. Dále ji budeme označovat jako pravdě-
podobnost tolerančni oblasti. Znalost této pravdě.
podobnosti je důležitá pro řešeni řady úloh geodetické
praxe.
Uvedená pravděpodobnost je konstantni pouze u to.

lerančnich oblastí, které tvoři jednotlivé elipsy chyb,
popř. kružnice chyb u kruhového rozděleni. U ostatnich
oblastí je proměnná a závisí na hodnotách prvků ko-
variančni matice ~(z). Pravděpodobnost výskytu
veličiny z v jednotlivých elipsách chyb B}., daných
vztahem (17), se určí z výrazu

p«x,y)eB}.) = 1-exp( _ ~2). (33)

jehož důkaz je např. uveden v [3], str. 181. Hodnoty
pravděpodobnosti (33) jsou uvedeny např. v [1],
str. 348, z nichž lze uvést
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;.= 1, P = 39,3 %
. ;.= 2, P = 86,5 %
;.= 3, p = 98,9 %

Jde-li o kruhové normální rozdělení, přejdou elipsy
v kružnice chyb se stejnými pravděpodobnostmi.
Zvolme si charakteristiku

VI 2 2
m"1/ = 2 (O'" + 0'1/) (34)

kde 0'" = O'(x), 0'1/ = O'{y), označovanou často jako
střední souřadnicová chyba. Používání této charakte-
ristiky je velmi rozšířeno v geodetické praxi. Někdy se
též používá charakteristiky

mp = VO'~+ 0':, (35)
označované jako střední polohová chyba, prI čemž
v čs. praxi se dává v poslední době přednost charak-
teristice m"v' Z těchto charakteristik jsou pak v růz-
ných předpisech odvozovány toleranční oblasti. Než
si ukážeme pravděpodobnost těchto oblastí, je třeba
si připomenout, že obě charakteristiky nevyjadřují
jednoznačně a úplně variabilitu veličiny z = (x, y)
a lze je pokládat jen za hrubý odhad přesnosti. Přes-
nost určení uvedené veličiny charakterizuje jednoznač-
ně a úplně pouze kovarianční matice ~(z), jak to bylo
uvedeno vpředu.
Obě charakteristiky představují geometricky kruž-

nice se středem v bodě p.{z) a o poloměrech m"v' popř.
mp. Ohraničují-li tyto kružnice toleranční oblasti Ks>
pak pravděpodobnost výskytu veličiny z = (x, y)
v-těchto oblastech se určí vzhledem k (13) řešením
i~egrálu

Integrál lze též řešit metodou Monte Carlo. Výsledky
výpočtu touto metodou pro kružnice o poloměru
R1 = metu, R2 = 2m"v (v jednotkách 0'" = 1) jsou uve-
deny v tab. 1 a znázorněny v grafech na obr. 2 a 3.
Z uvedených výsledků vyplývá, že pravděpodobnost
výskytu veličiny z v kruhové oblasti o poloměru m"u
se pohybuje v rozsahu 39 % až 51 % v závislosti na
poměru O'v : 0'" (= O'v vzhledem k volbě jednotky) a na
velikosti e{x, y).

Poznámka: Vzhledem k dosavadní praxi jsou hodnoty
pravděpodobnosti uvedeny v Ofo (p = 1,0 - 100 Ofo).

Pravděpodobnost výskytu veličiny z v kruhové
oblasti o poloměru mp uvádí J. BOHM ([1], str. 348)
hodnotou 63 %' Změny této pravděpodobnosti u elips
v rozsahu od 63 % do 68 % analyzuje Z. NEVOSÁD
[7] v závislosti na změnách poměru hlavních poloos
střední elipsy chyb, ale neuvažuje korelaci mezi x, y.
V poslední době se někteří autoři kloní k názoru

(např. J. BOHM v [1], str. 342), dávat přednost cha-
rakteristice m"v před mp. Protože nelze tuto přednost
dokázat, neboť jde o charakteristiky, zavedené úmlu-
vou, jsou uváděny pouze různé důvody pro a proti.
Jeden z důvodů pro m"u uvádí J. KUČERA v [6]
v poznámce pod čarou na str. 251. Další důvod pro
mrt'll vyplývá z hodnot v tab. 1, kdy pravděpodobnost
výskytu z v kruhové oblasti o poloměru m"v je velmi
blízká pravděpodobnosti jejího výskytu ve střední
elipse chyb, blíží-li se koeficient korelace k nule, zatím-
co pravděpodobnost oblasti mp je nepoměrně větší.
Totéž platí i o násobcích střední souřadnicové chyby
m"v·
Nechť má toleranční oblast tvar pravoúhelníka

A = < - al, al >.< - a2, a2 > se stranami rovno-
běžnými s osami souřadnic, kde al, a2 jsou daná klad-
ná čísla. Potom pravděpodobnost výskytu náhodné
veličiny z = (x, y) v této oblasti je při e{x, y) = O
dána vztahem (např. [1], str. 348)

p(X,y) %

Kružnice o poloměru Čtverec o straně

a" av Q(x, y) Rl = m"v I Ra = 2Rl al = aa = I al=aa=2

Monte Carlo I 5
Monte Carlo I 5

Monte Carlo ~ b· ~ bi
j=O 1 j-O

1,00 1,00 0,80 48,9 87,0 55,6 56,1 93,3 92,7
0,60 47,2 86,1 54,7 51,4 91,2 92,0
0,40 40,8 86,0 48,2 49,8 91,7 91,5
0,20 39,2 86,1 46,9 47,0 91,6 91,1

1,00 0,80 0,80 48,5 85,9 64,0 62,2 95,2 94,6
0,60 43,9 85,2 57,9 58,1 94,7 94,6
0,40 39,9 87,7 53,6 55,7 95,0 94,4
0,20 41,5 85,8 53,5 54,3 93,9 94,3

1,00 0,60 0,80 49,6 86,0 67,0 66,7 95,1 94,8
0,60 44,5 85,3 65,6 64,7 96,2 95,4
0,40 41,0 84,6 61,5 63,0 95,8 95,4
0,20 44,4 87,3 62,8 62,0 96,0 95,4

1,00 0,40 0,80 51,1 82,5 66,2 68,1 95,3 94,8
0,60 49,3 86,2 68,6 68,1 95,7 95,5
0,40 46,1 85,1 67,4 67,8 96,0 95,5
0,20 47,6 87,0 69,6 67,5 96,0 95,5

1,00 0,20 0,80 51,8 84,6 69,9 68,3 95,3 94,8
0,60 49,6 83,5 67,3 68,3 94,9 95,4
0,40 50,9 84,0 69,4 68,3 95,2 95,4
0,20 49,4 81,1 65,0 68,3 95,1 95,4
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Obr. 2. Pravděpodobnost p výskytu veličiny z = (x, y)
v kružnici o poloměru R1 = mX1/

= [(J) ( ; ) - (J) ( -;1)l[(J) ( :2)- (J) ( -;2 )].
(37)

kde (J) je distribuční funkce normálního rozdělení.
Např. pro

a1 = (Jx, a2 = (J1/ je p(A) = 0,683.0,683 = 0,466,

a1 = 2(Jx, a2 = 2(J1/ je p(A) = 0,954.0,954 = 0,910.

Při e(x, y) =1= O zavedeme pozitivně definitní mati-
ci Q

Q = Ilqiill = ~-1, (i,j = 1,2) (38)

1 1

e(x, y) = e = g12(gllg22)2 = -Q12(Qllq22f2. (40)

Potom pravděpodobnost p(A) určíme podle [4] z vý-
razu

<Xl

p(A) = ~b;,
;=0

Při omezeném počtu členů řady (41) lze provést odhad
(t je přirozené číslo)

1---1

O <p(A) =~b; < S";=0

Výpočet pravděpodobnosti (pA) byl proveden pro
a1 = a2 = 1, a1 = a2 = 2 a různé hodnoty e(x, y),
(Jx, (J1/ (v jednotkách (Jx = 1), při čemž ve výrazu (41)
bylo použito t = 6 členů řady. Hodnoty byly nezá-
visle ověřeny metodou Monte Carlo. Výsledky jsou
uvedeny v tab. 1 a znázorněny na obr. 4 a 5.

Metoda Monte Carlo pro ověření modelů pravděpo-
dobností kruhových i pravoúhelm'kových tolerančních
oblastí byla počítána na počítači IBM 370 s využitím
softwarových knihoven mlA ČSAV, speciálně pak
generátoru normálního rozložení, testovacího a výběro-
vého programu [8]. Byly generovány dvojrozměrné
soubory o 1000 hodnotách veličin.

Obr. 3. Pravděpodobnost p výskytu veličiny z = (x, y)
v kružnici o poloměru R2 = 2R1
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Obr. 5. Pravděpodobnost p výskytu veličiny z = (x, y)
ve čtverci o straně a1 = a2 = 2

nosti, u geodetických prací pro výstavbu železnic,
metra, tunelů, dálnic apod. a v některých speciálních
úlohách inženýrské geodézie. Pokud lze připustit po-
užití těchto charakteristik, pak by se měla dávat
přednost m"'lI před m,p"

4. Při plánování přesnosti a výběru metod u někte-
rých náročnějších geodetických prací je třeba si uvědo-
mit proměnlivost pravděpodobnosti polohy bodu v ně-
kterých tolerančních oblatech při změnách středních
chyb složek (souřadnic) x, y a změnách korelace mezi
nimi a vyhýbat se nepříznivým případům.

-.!!.L Autor děkuje doc. RNDr. B. Budinskému, CSc.
o. a Ing. J.Machkovi, CSc. a lektorovi článku prof. Ing.

I ""0,2 .Dr. J. Bohmovi, DrSc. za cenné připomínky k článku
a Ing. P. Nedomovi, CSc. za ověření některých nume·
rických hodnot.Obr. 4. Pravděpodobnost p výskytu veličiny z = (x, y)

ve čtverci o straně a1 = a2 = 1

Z předchozího vyplývají pro teorii a praxi následující
závěry:

1. Pravděpodobnost jevů, vznikajících při geodetic-
kých měřeních, a chybový vektor vyjadřující variabi·
litu tohoto měření by měly být interpretovány ve
smyslu definic a výkladu v kap. 2, popř. 4.

2. Rozdělení pravděpodobnosti chybového vektoru,
aproximované dvojrozměrným normálním rozdělením,
je třeba chápat ve smyslu závěru kap. 4 a odlišovat je
od rozdělení pravděpodobnosti délky (velikosti) toho-
to vektoru, které lze aproximovat Rayleighovým roz-
dělením. Rozdělení pravděpodobnosti směrníku tohoto
chybového vektoru lze aproximovat rovnoměrným roz-
dělením.
3. Přesnost geodetického určení dvojrozměrné veli-

činy charakterizuje jednoznačně a úplně pouze kova.
rianční matice, při geometrické interpretaci pak střední
elipsa chyb (popř. střední kružnice chyb při kruhovém
rozdělení). Při používání střední souřadnicové chyby
m"'lI' popř. střední polohové chyby mp (nebo jejich ná-
sobků) k charakteristice uvedené přesnosti jako tole-
rančních oblastí, je třeba si uvědomovat, že jde o hrubý
odhad přesnosti, který nevystihuje variabilitu určení
veličiny v rovině. Nemělo by proto být používáno
charakteristik m"'lI' mp nebo jejich násobků jako kritérii
přesnosti v geodetických sítích vyšší náročnosti a přes.
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objektů liniových a plošných. UNM, Praha, 1971

[10] HERDA, M., ŠI~AR, F.: Vytyčovací odchylky
ve stavebnictví. UNM, Praha, 1971
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Prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc.,

katedra vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze

1979/101



Geodetický a kartografický obzor
102 ročnfk 25/67, číslo 4/1979

Deformace zemského povrchu
způsobené zatížením vodní hmotou

Před zahájením výstavby vodních přehrad jsou pro-
váděna rozsáhlá nivelační měření. V těch případech,
kdy se měření opakují i po naplnění jezera vodou, jsou
zjišťovány deformace (poklesy), jejichž velikost je zá-
vislá na množství vodní hmoty shromážděné v umělém
jezeře. Vysvětlovány bývají jako zatížením vyprovo-
kované tektonické nebo seismické jevy lokálního cha-
rakteru. Vzhledem k neznalosti mechanismu těchto
jevů a obvykle složité geologické struktuře dna jezera
jsou často z těchto deformací vyvozovány obavy o osud
těchto staveb.

Cílem této práce je pokusit se vysvětlit zjištěné de-
formace elastickými účinky zatížení dna jezera vodní
hmotou a odklonem místní tížnice (ke které je nive-
lační měření vztaženo), způsobené gravitačním po.
tenciálem vodní hmoty. Řešení je omezeno na defor-
maci ideálně pružného poloprostoru, vyvolanou zatí-
žením rovnoměrně rozloženém na matematicky jed-
noduché plochy (kruhy).

2. Vzorce pro elastické deformace a deformace
hladinových ploch

Teorie pružného poloprostoru řeší případ rovnoměrné-
ho zatížení na kruhové ploše působícího kolmo k okra.
jové rovině poloprostoru. Celkové přemístění D' bodu
na okrajové rovině poloprostoru lze získat integrací
přes celý kruh. Postup je uveden např. v [1] a má tento
konečný tvar

A. + 2 "/2 ( 2 )1/'
Dc,>a>= (A. p,) qr[ f 1- -; sin2 {} d{} -

np, + p, o r

(
a2 ) "/2 ( a2 )_1/'

- 1 - -;:2 I 1 - ra sin2 {} d{)],

kde r je vzdálenost od bodu, který se nachází vně za-
těžovaného kruhu, ke středu zatěžovaného kruhu,
a je poloměr zatěžovaného kruhu, q je konstantní za-
tížení na jednotku plochy, A.,p, jsou Lamého elastické
parametry, {}E <O, n/2>.

Jelikož platí, že O < a2/r2 < 1, jsou integrály v rov-
nici (1) úplné eliptické integrály 1. a 2. druhu a

, A. + 2p,
D(,>a) = np,(A.+ p,) qr [E(k) - k'2 K(k)] , (2)

kde K(k), E(k) jsou symboly pro úplné eliptické inte-
grály 1. a 2. druhu, k = a/r, k'2 = 1 - a2/r2. Číselné
hodnoty úplných eliptických integrálů jsou v oboru.
O < k < 1 tabelovány. Řešení pro bod uvnitř zatěžo-
vané plochy má konečný tvar D;,<a>= (A.+ 2p,) q .
a E(k)/[np,(A. + p,)], kde E(k) je opět úplný eliptický
integrál 2. druhu a k = r/a. Nerovnost O < r2/a2 < 1
je pro bod uvnitř kruhu vždy splněna. Jestliže r = a,
je D(,=a) = (A. + 2p,)q a/[np,(A. + p,)].

Hmotnost vody působící elastickou deformaci však
současně působí svým gravitačním potenciálem na

Ing. Antonín Zeman, CSc.
Výzkumný ústav geodetický,

topografický a kartografický v Praze

průběh hladinových ploch. Při odvození deformací
hladinových ploch lze využít stejného modelu jako pro
elastickou deformaci. Postup je potom zcela stejný
jako pro odvození účinků zatížení, rovnice (1). Poru-
chový potenciál V je v konečném tvaru opět vyjádřen
pomocí úplných eliptických integrálů 1. a 2. druhu

V(,>a>= 4fvr [E(k) - k'2 K(k)] , (3)

kde f je gravitační lwnstanta, v je plošná hustota
(měrná hmotnost). Deformaci Dli hladinové plochy,
vyvolanou potenciálem V, lze vyjádřit vydělením
vztahu (3) normální hodnotou tíhového zrychlení

D;;>a) = 4fvr [E(k) - k'2 K(k)] . (4)
r

Obdobně předchozím vztahům platí pro bod uvnitř
kruhu D;;<a) = 4fv a E(k)/r a pro bod na okraji
kruhu je D;;=a>= 4fva/r.

Obě deformace ovlivňují nivelaci ve stejném smys-
lu, neboť elastické deformace ze zatížení a současné
vyklenutí hladinových ploch jsou ve stejném smyslu
registrovány měřením, vztaženým ke směru místní
tížnice. Z toho vyplývá, že lze oba vÝrazy sloučit, viz
[9], a získat vztahy

D=D'+D"

D(,>a) = rO[E(k) - k'2K(k) ,

D(,<a>= aOE(k) ,

D(,_a> = aO,

k = a/r,
k = r/a,

3. Přfklady naměřených deformaci a jejich popis

Pro srovnání vypočtených odhadů deformací s hodno-
tami naměřenými nivelací byly vybrány tři lokality.
Ve všech třech případech byly před a po změnách
v zatížení vodní hmotou opakovaně měřeny nivelační
profily, které směřují přibližně kolmo od okrajů zato.
pení až k místům, která nebyla změnami v zatížení
ovlivněna.

1. Vodní nádrž Orlík (lJSSR)

V letech 1957-60, před naplněním přehradního jezera,
byly provedeny nivelace několika profilů přibližně
kolmých ke břehu jezera. Po naplnění nádrže (objem
7,03 X 108 m3, délka 2 X 104 m, průměrná šířka
1 X 103 m, průměrná hloubka vody 70 ml, bylo v roce
1966 provedeno přeměření 6 profilů. Výsledky porov-
nání obou nivelací, tzv. poklesové profily, jsou uvede-
ny v obr. 1, podrobný popis zaměření a zpracování
v práci [8].

2. Vodní nádrž Kariba (řeka Zambezi)

Stavba přehrady byla zahájena v roce 1956. Před do-
končením byly provedeny nivelace několika profilů
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v oblasti budouciho jezera. V roce 1968, po naplnění
přehradního jezera (objem 1,6 X 1011m3, délka 2,5 X
X 105 m, šířka 4 X 104 m v nejširším místě, hloubka
od 120 m poblíž přehradní zdi do 70 m ve vzdálenosti
7,5 X 104 m) byl přeměřen profil, jehož poklesy uvádí
obr. 2. Výsledky měření a vyhodnocení jsou uvedeny
v práci [7].

Nivelační linie Urbach-Astrachaň byla poprvé za-
měřena v roce 1928. Opakované zaměření bylo pro-

Ilf G1F1 10 21o

- 5

-l1l

-15

Obr. 2. Poklesový profil vodní nádrže Kariba. Porovnání
nivelací v rOCe1967 a 1968

vedeno v roce 1951 a bylo zjištěno, že oblast Astracha-
ně se za toto období zdvihla o více než 100 mm, což
značně přesahuje hodnotu, kterou by bylo možno
považovat za výsledek nahromadění chyb měření -
viz obr. 3. Vzhledem ke změnám cirkulačního režimu
v atmosféře však za toto období klesla hladina Kaspic-
kého moře o 2 m [3]. Výsledky měření a pokus o inter.
pretaci jsou uvedeny v práci [5].

4. Výpoěet elastických deformaci a deformaci hladino-
vých ploch pro sledované lokality

Obr. 3. Zdvih v oblasti Astrachaně. Porovnání nivelací
v roce 1928 a 1951
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v 2. kapitole a to zvlášť elastické deformace z rovnice
(2) a dalších vztahů pro r < a, r = a a deformace
hladinových ploch z rovnice (4) a dalších vztahů pro
r < a, r = a. Jednotlivé lokality byly rozděleny na
kruhové oblasti a to tak, aby pokryly celou plochu.
Podmínkou bylo, aby součet objemů takto vzniklých
válců byl pokud možno shodný s udávaným objemem
vodní hmoty (rozdíl nepřesahuje 10 % objemu). De-
formační účinky na zvolený bod byly vypočteny sa-
mostatně z jednotlivých kruhů a celkové deformace
D' a D" jsou jejich součtem.

1. Vodní nádrž Orlík

Deformace byly vypočteny pro bod v blízkosti konco-
vého bodu profilu č. 4 - uvedeno na obr. 1. Oblast
nádrže byla rozložena do 20-ti kruhových oblastí
(a = 5 X 102 m, rE <5 X 102m,2 X 104m», vkte-
rých rovnoměrné zatížení bylo q = 5,86 X 105 Pa.
Pro Lamého elastické parametry byly zvoleny Bulle-
novy hodnoty [2] f-l = 6,7 X 1010 Pa, A = 7,4 X 1010
Pa, odvozené ze seismických měření pro celou zem-
skou kůru až do Mohorovičiéovy diskontinuity.
Výsledkem výpočtů je hodnota deformace D =
= -5,7 mm se složkami D' = -4,2 mm a D" =
= -1,5 mm. Průměrná hodnota poklesů koncových
bodů úseků na obr. I je DU'al = -6,2 mm. Značnou
shodu výsledků je možno do určité míry považovat
za náhodnou vzhledem ke zjednodušením, kterých se
dopouštíme ve výpočtu deformací i vzhledem k ná.
hodnosti průměrné hodnoty odvozené z grafů poklesů.
Přesto je možno považovat nivelací naměřené defor-
mace zemského povrchu v této oblasti za vysvětlené.

2. Vodní nádrž Kariba
Deformace byly vypočteny pro koncový bod opako-
vaně nivelované linie, uvedené na obr. 2. Oblast ná-
drže byla pokryta 8 kruhovými oblastmi o poloměru
a = 1,5 X 104 m. Vzdálenost středů oblastí od sledo-
vaného bodu se měnila v rozmezí rE <1,5 X 104 m,
2,25 X 105 m>. Zatížení bylo modelováno tak, aby se
plynule zmenšovalo se vzrůstající vzdáleností od pře.
hradní zdi v rozsahu q E <9,81 X 105 Pa, 4,89 X 105
Pa>. I v tomto případě byly použity Bullenovy hod.
noty pro elastické parametry.
Výsledkem výpočtů je deformace D = -13,5 cm

se složkami D' = -9,8 cm a D" = -3,7 cm. V práci
[7] je uvedena relativní deformace bodu označeného
GIFl - viz obr. 2 vzhledem k výchozímu bodu linie
Du•a! = -12,7 cm. Tato velmi dobrá shoda vypočtené
a naměřené deformace i při určité nepřesnosti obou
hodnot dokazuje oprávněnost úvodních úvah.

3. Kaspické moře
Deformace byly vypočteny pro koncový bod linie
Urbach-Astrachaň nejblíže pobřeží. Kaspické moře
bylo rozděleno na 4 kruhové oblasti o poloměru a =
= 1,65 X 105 m. Vzdálenost středů oblastí od sledo.
vaného bodu byla rl = 1,65 X 105 m, r2 = 3 X 105
m, r3 = 5,1 X 105 m, r4 = 8,1 X 105 m. Podle [3] se
zatížení rovnalo q = -1,96 X 104 Pa. Při užití Bulle.
nových parametrů je vypočtená deformace D =
= +4,8 cm se složkami D' = +3,4 cm a D" =
= +1,4 cm. Jelikož relativní deformace koncového
bodu nivelovaného úseku je dle obr. 3 přibližně +ll

cm, nelze v tomto případě hovořit o dostatečné shodě.
Jestliže však použijeme jiných odhadů elastických

parametrů, např. z práce [4] pro granitovou vrstvu
zemské kůry, kde f-l = 3,4 X 1010 Pa, A = 3,7 X 1010
Pa, dostaneme mnohem lepší shodu s naměřenou
hodnotou. Deformace je v tomto případě D = +9,2 cm
se složkami D' = +7,8 cm a D" = +1,4 cm.
V práci [5] je vyslovena doměnka, že odlehčení

oblasti Kaspického moře může být provázeno izo.
statickým efektem takového druhu, jako je postgla-
ciální zdvih Fennoscandie. Kombinace elastických
a izostatických účinků by vysvětlovala velkou hodnotu
naměřené deformace i její nárůst na poměrně dlouhé
vzdálenosti.

f.l D' D" D Durt!
Lokality

Pa cm cm cm cm

Nádrž Orlík 6,7.1010 -0,42 -0,15 - 0,57 - 0,62
Nádrž Kariba 6,7.1010 -9,8 -3,7 -13,5 -12,7
Kaspické 6,7.1010 +3,4 +1,4 + 4,8 +1l,0
moře 3,4.1010 +7,8 +1,4 + 9,2 +1l,0

1. Na základě údajů tabulky č. I je možno tvrdit, že
nivelací naměřené vertikální deformace v místech
blízkých umělým jezerům nebo i jiným místům, kde
došlo k podstatným změnám v zatížení hmotou vody,
lze dostatečně objasnit elastickými deformacemi zem-
ské kůry a současně deformacemi hladinových ploch
vyvolanými gravitačním potenciálem poruchové hmo.
ty. Není proto nutné hledat jejich vysvětlení tekto.
nickými nebo seismickými jevy.
2. Ukazuje se, že nivelační měření může být vhod-

nou metodou pro experimentální určování nebo ově.
řování elastických vlastností zemské kůry.
3. V případě takových jevů, jako např. odlehčování

dna Kaspického moře následkem celkového dlouho-
dobého poklesu hladiny, je třeba se vyvarovat ne-
správných závěrů při vyhodnocování recentních tek·
tonických pohybů zemské kůry.
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[2] BULLEN, K. E.: An Introduction to the Theory
of Seismology. Cambridge Univ. Press" London
1953.

[3] EJGENSON, M. S.: Očerki fiziko-geografičeskich
projavlenij solnečnoj aktivnosti. Izd. Lvovskovo
un·ta, Lvov 1957.

[4] LAMBERT, A.: The Response of the Earth to
Loading by the Ocean Tides Around Nova Scotia.
Geophys. J. Roy. Astron. Soc., Vol. 19, 1970, p.
449.

[5] LEONTJEV, G. 1.: Vremennye atmosfernyje i vod-
nye nagruzki na zemnoj poverchnosti i ich vlijanije
na vysokotočnoje nivelirovanije v nižnom Povolžje.
Sbornik: Sovremennye dvizenija zemnoj kory, No 1,
Moskva 1963.

[6] LILIENBERG, D. A., MESHCHERSKIY, I. N.:
On the Role of Tectonic and Non·tectonic Factors
in Recent Deformations of the Earth's Surface.
Collection: Problems of Recent Crustal Movements,
No 3, Leningrad 1968.
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Použití křemenných setinných
gravimetrů v horských sekulárních
polygonech·) Ing. Miloi Pick, DrSc.,

Geofyzikálni ústav ČSAV, Praha

Sledování časových změn geofyzikálních polí na hor-
ském polygonu představuje velice náročný úkol.
Časové změny geofyzikálních polí a časové změny
tvaru Země lze zhruba rozdělit na dlouhodobé, pro-
kazatelně změřitelné v časovém období delším než
jeden rok, a na krátkodobé. Naznačené dělení je sa.
mozřejmě velmi hrubé a do značné míry formální.
Horské polygony se zpravidla volí v územích, kde se
očekávají změny krátkodobé. Horské polygony, kde
lze očekávat pouze změny dlouhodobé, jsou výjimkou.
Polygon Bratislava-Pezinok-Baba patří do této
druhé skupiny. V dalším o něm budeme jednat po-
drobněji.

Mají-li být naměřené změny tvaru Země a změny
geofyzikálních polí s dostatečnou pravděpodobností
reálné, musí být dodržena celá řada kritérií, týkajících
se:

a) výběru přístrojů, jejich cejchování,
b} výběru a výcviku observátorů,
c} metodiky měření,
d} metodiky zpracování.

V dalším se budeme zabývat pouze časovými změnami
tíhového pole Země, a pokud jde o přístroje, pouze
křemennými setinnými gravimetry.

Je třeba si uvědomit, že u nás používané setinné gra-
vimetry Worden, Sharpe a Sodin jsou v podstatě pří.
stroje druhého řádu, určené svou konstrukcí k jiným
účelům než k měření nejvyšší přesnosti. Pokud je

*) Předneseno v GFÚ SAV Bratislava dne 6.12.1977.
Předloženo jako podklad k diskusi o sekundárních
geodynamických polygonech na celostátním gravimetric-
kém semináři ve Zvíkovském podhradí, říjen 1978.

chceme používat i k těmto pracím, musíme vylepšit
jednak samotné přístroje, jednak běžně používanou
metodiku práce.
a) Nutným předpokladem je vybavit dodatečně gravi.
metr termostatem. U termostatu požadujeme, aby
chyby, způsobené nepravidelnostmi jeho chodu, byly
pod hranicí chyb měření. Rozlišujeme u něj dlouho-
dobou a krátkodobou stabilitu.

Pro krátkodobou stabilitu (tj. po dobu zaměření jed-
noho tíhového rozdílu, tedy po dobu asi jedné hodiny)
má. platit

AI' L1tk ~ s,

kde AI je teplotní koeficient gravimetru, vyjádřený
v mGal/1 oe a L1tk je změna teploty ve stupních e,
s je předem zvolená chyba měření (zpravidla klademe
s .....,0,02mGal). L1tk pak určuje potřebnou krátkodo-
bou stabilitu termostatu.

Pro dlouhodobou stabilitu (tedy po dobu trvání celé
expedice) má platit

k.(nB - nA) .al·L1ta ~ s,

kde al je teplotní koeficient gravimetru v otočkách/
/1 oe, a kde nB, nA jsou čtení na bodech B resp. A,
a L1ta je hledaná dlouhodobá stabilita termostatu.

Pokud jde o přístroje Sharpe, užívají se u nás dvě
varianty konstrukce termostatu. Oba typy si jsou -
pokud jde o výsledky - prakticky rovnocenné. Ter.
mostat VÚGTK Praha je však náročnější na obsluhu.
Termostat GFú ČSAV je jednodušší a žádnou obsluhu
v podstatě nepotřebuje.

Pokud jde o gravimetry typu Worden s termosta-
tem, je vhodné ke zvýšení přesnosti a stability teplot.
ního režimu vyměnit jeho původní řídící čidlo (bime.
tal) za termistor - viz zlepšovací návrh ing. Chána
a ing. Dobeše.

Nutnou podmínkou dobrých výsledků je tedy ustá-
lený teplotní režim uvnitř přístroje. Nato je třeba
pamatovat při výměně baterií u termostatu VúGTK
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Praha, nebo při jakémkoliv zásahu do teplotního reži·
mu u gravimetru Worden (např. rektifikace libel, vý.
měna žárovky aj.). Po takových zásazích je třeba
počkat, podle typu přístroje, 1 až 6 hodin.
b) Pokud jde o vlastní přístroj, je třeba zaručit re·
produkovatelnost výsledků. Protože kvalita výsledků
měření závisí jak na kvalitě přístroje tak i na kvalitě
observátora, je třeba před měřením i v jeho průběhu
provádět testy kvality měření. V dalším si uvedeme
některé z nich, které se v praxi osvědčily:

bl) Zvolíme libovolný trojúhelník, změřitelný bez
přestavování rozsahu. Každou ze stran proměříme
n.násobným stepem. Po zavedení oprav na slapy a tlak
vzduchu a po vyloučení chodu vypočteme uzávěr
trojúhelníka u pro přibližnou hodnotu dílku ko• Potom
pro chybu v jedné straně dostáváme

e f'J uJV3.
Výsledek při tom prakticky nezávisí na chybě z cej-
chování přístroje.

b2) Test na pomocné vertikální základně. Pro dobu
měření zvolíme časový interval, v němž dosahují
slapové opravy maxima. Pak měříme v pravidelných
intervalech (např. po 10 minutách) střídavě na dolním
a na horním bodě základny. Odvozená chyba z roz·
ptylu měření je pro daného observátora a pro daný
přístroj po dlouhou dobu konstantní.

b3) Statistické testy

Po zpracování celého elaborátu je vhodné počítat
všechny statistické momenty a sledovat, do jaké míry
vyhovuje rozdělení odchylek pro daný přistroj a da-
ného observátora Gaussovskému rozložení chyb.

Při závěrečném zpracování výsledků více přístrojů
by bylo vhodné přidělovat jednotlivým pNstrojům
a observátorům váhy podle výsledků testů.

Pod pojmem cejchování gravimetru zpravidla. rozu-
míme:

a) určení hodnoty dílku šroubu a stanovení neli.
nearity stupnice,

b) určení barometrického koeficientu,
c) určení teplotního koeficientu,
d) určení citlivosti na magnetické pole, vibrace apod

3a) Nejdůležitější je stanovení hodnoty dílku šroubu
gravimetru a nelinearity stupnice.

Rozdíl tíhového zrychlení na polygonu Bratislava
dosahuje hodnoty 64 mGal. Pro naše účely nám tedy
stačí ocejchovat pouze malý šroub s relativní přesností
3.10-4 (tj. s chybou menší než 0,02 mGal.

Nejpřesnější metodou cejchování je metoda náklo-
nu. Použijeme-li termostatovaného náklonového za·
řízení IFZ AN SSSR, pak pokud jde o přesnost vyhoví
třikrát opakované serie pro dílky O, 100,200, ... , 1000
stupnice malého šroubu. Pokud bychom chtěli měřit
na každém padesátém dílku stupnice, museli bychom
mít tři série přibližně po 10 úhlech, které by se zhruba
jednou třetinou překrývaly. Způsob měření a vyrov-
nání je popsán v [1].

Stejně vhodná, ale mnohem rychlejší metoda cej-
chování bez nároků na pomocné zařízení, byla vyvinuta
v GFÚ ČSAV (viz [2]), numerický příklad viz [3].

Aby se vyloučila možnost přítomnosti systematic-
kých chyb, je třeba porovnávat rozměr jednotlivých
přístrojů na pomocné polní komparační základně, kte-
rá by měla mít následující vlastnosti:
1. Rozdíl tíhového zrychlení koncových bodů základ-

ny má být asi 60 mGal.
2. Nadmořská výška koncových bodů základny má být

zhruba stejná.
3. Koncové body základny mají být snadno dosažitel-

né autem.

Tíhový rozdíl základny nemusí být znám zcela
přesně, stanoví se dohodou.

3b) Barometrický koeficient

Každý přístroj je třeba ocejchovat v barokomoře.
Podle výsledků prací [4], [5] lze během jednoho dne
proměřit současně 3 přístroje.

Barometrický koeficient u přístroje Worden je příliš
veliký (4.10-4 mGaIJmetr). Bylo by možná výhodnější
tyto typy přístrojů z měření na horském polygonu
vyloučit.

3c) Teplotní koeficient

Přístroj je třeba ocejchovat podle bodu 3a) při té
teplotě, při které se bude později měřit. Korekce ze
změny teploty v průběhu měření již zavádět nelze.
Buď je termostat přístroje v pořádku, nebo se musí
celá sada měření vyloučit.

Teplotní koeficient tedy potřebujeme znát pouze pro
kontrolu výsledků na komparační základně, případně
pro odhad parametrů termostatu. Termostat má totiž
dlouhodobý chod a tím se nepatrně mění základní
teplota a tedy i konstanta malého šroubu.

3d) U ostatních vlastností přístroje (citlivost na magne-
tické pole, na vibrace, apod.) postačí ověřit, že daný
přístroj nevybočuje z průměru.

Tíhové měření se provádí čtyřnásobným stepem s vý-
početní přesností ±0,01 mGal. Tlak vzduchu potřebu-
jeme znát na ±3 Torr, vnější teplotu na 1 oe, vnitřní
teplotu přístroje na 0,1 oe. Přístroj se orientuje na
stanovišti podle známého pravidla observátorů (zády
ke slunci), s přesností okolo 20° k severu. Stativ nebo
podložku pod gravimetr musíme v průběhu celé expe-
dice (i na komparační základně) používat o stejné
konstantní výšce. Současně by se měly jednou pro
vždy změřit na všech bodech tíhové vertikální gradien-
ty a měření jednotlivých přístrojů později přepočítá-
vat na standardní výšku nad terénem.

Rozsah přístrojů má být nastaven tak, aby se ne-
měřilo u krajů stupnice. Veškeré pomocné práce (pře-
stavení rozsahu, rektifikace libel, apod.) je třeba pro-
vést den před měřením. Termostat přístroje má být
podle typu přístroje zapojen do provozu asi 6-12 ho-
din před zahájením měření.

K vyloučení pnutí systému přístroje je vhodné na
počátku měření každého pracovního dne zaměřit dva
pomocné body. Toto měření se později do výpočtu
nebere.
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Přístroj se odečítá na každém tíhovém bodě 3-5krát.
Pokud jednotlivá čtení vykazují systematický chod,
je třeba odečítat tak dlouho, až se systém přístroje
ustálí. Žádné z měření se nesmí při předběžném zpra-
cování v poli vynechat a vypustit ze zápisníku.
Čas měření se zapisuje v SEČ s přesností asi ±5

minut.

Ideální stav by byl, kdyby se zpracování provádělo
jednotně pro všechny přístroje na jednom pracovišti.
Každopádně však je třeba, aby kopie všech zápisníků
byly uloženy u koordinátora prací.
Vlastní výpočet tíhového zrychlení se provede zná-

mým způsobem

lJg = Lln.k i

kde k je střední hodnota dílku malého šroubu přístroje
a Lln je rozdíl čtení.

Do výpočtu je třeba zavádět následující opravy:

5a) Oprava z chodu
Protože půjde o přístroje s malým a pravidelným
chodem, měla by stačit pouze oprava na kvadratický
člen, tedy podle vzorce

1 2 1 3
LIg,."" -"2~glA) +3~gi(B) - 0,I.b.T2,

kde gi(A), gi(B) jsou měření tíže na bodech A, B,
T = t5 - tI je doba zaměření čtyřnásobného stepu
v minutách, ti jsou doby jednotlivých měření; koefi.
cient b lze snadno určit z lineární regresní funkce pro
polynom 2. stupně (viz [6], str. 1066, rovnice (10».
Pro výpočet koeficientu b podle uvedeného postupu
jsou k disposici programy jak pro počítače, tak i pro
programovatelné stolní nebo kapesní kalkulačky.
V našem případě ovšem lze výpočet podstatně zjed-
nodušit. Za předpokladu, že bylo měřeno v pravidel-
ných časových intervalech, platí

1 fl 2
LIg = -8 [gl(B) + 6·g2(B) + g3(B)] - -2 ~ gj(A).

i=1

5b) Oprava z nelinearity stupnice

Tuto opravu je třeba počítat a zavádět s přesností
±0,02 mGal.

5c) Slapové opravy

K výpočtům postačí tabulky podniku Geofyzika, n. p.,
Brno, vypočtené pro střední nadmořskou výšku
a střední zeměpisné souřadnice polygonu. Tabulky
jsou počítány pro každou hodinu SEČ. Opravy se za·
vádí na 0,01 mGal.
5d) Vliv magnetického pole se do značné míry vylučuje
orientací přístroje při měření. Přistroje s velkým mag-
netickým koeficientem je lépe nepoužívat.

5e) Vliv změny tlaku vzduchu

Tíhová měření jsou prováděna uvnitř atmosféry.
Správně bychom tedy měli zavádět Preyovu redukci
pro vzduchovou vrstvu. Tato redukce je však pro

normální stav atmosféry pro všechny přístroje stejná.
Uplatní se pouze odchylky od normálního stavu. Proto-
že však vzdálenost tíhových bodů je vzhledem k roz-
loze tlakových níží a tlakových výší malá, a doba po-
třebná k zaměření 1 tíhového rozdílu menší než 1 ho.
dina, budou příslušné opravy zpravidla zanedbatelné.
Druhý efekt je změna vlastností přístroje se změnou
tlaku. Máme tedy redukci z výšky a redukci na husto-
tu atmosféry.

Redukce z výšky: Tlak vzduchu je v prvém přiblížení
lineárně závislý na nadmořské výšce tíhového bodu.
Redukce z hustoty satmosféry: Stejné nadmořské výš.
ce neodpovídá stejný tlak vzduchu, zvláště ne u roz·
sáhlých horských hřebenů. Obě korekce lze podchytit
podle vzorce

o~= ab,(PI-Pi),

kde ab je barometrický koeficient přístroje, a PilPi jsou
tlaky na i-tém a na prvém bodu pořadu (v Torrech).
Korekce počítáme na 0,01 mGal.

5f) Vliv vertikálního gradientu tíže

Aby se vyloučil vliv vertikálního gradientu tíže, je
třeba všechna měření přepočítávat na jednotnou výšku
nad terénem (za jednotnou výšku je možno např.
volit nulu). Pak platí

kde dg/dh je příslušný vertikální gradient tíže, ho je
zvolená jednotná výška, hl je výška systému gravi-
metru v době měření na i-tém bodě.

5g) Účinek vlhkosti půdy

Gravitační účinek změny vlhkosti půdy může dosáh-
nout hodnot 0,02 mGal i více. Proto je třeba v bu-
doucnu i tento vliv sledovat a v případě potřeby za·
vádět příslušné korekce. Je známo, že u nejpřesnějších
polygonů byly změřené změny tíhového zrychlení za·
viněny právě kolísáním hladiny spodních vod (Elstner
1977).

Bude tedy vhodné zahájit hydrologická pozorování,
zvláště pak u níže položených tíhových bodů. Elstner
uvádí empirický vztah pro změnu tíhového zrychlení

lJg,."" 0,01.11, (mGal, metr) ,

kde 11, je hloubka hladiny spodních vod. Účinek ovšem
závisí též na pórovitosti vrstev pod tíhovými body.
Stejný účinek bude mít též dešťová voda, prosakující
shora.

V případě sekulárního polygonu jde o fysikální měření,
kde musíme předpokládat přítomnost systematických
chyb nejrozmanitějšího původu: vliv meteorologických
činitelů, systematické chyby jednotlivých přístrojů,
osobní chyby observátorů, účinek vnějších vlivů (otře.
sy, fysikální pole), aj. Dosud běžně užívané oceňování
přesnosti podle středních chyb nebude schopno pod-
chytit všechny tyto vlivy, a nebude tedy dostatečným
kritériem pro ocenění přesnosti toho kterého měření.
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V tomto stručném přehledu jsme se snažili ukázat na
některé zvláštnosti, spojené se zaměřovánim horského
tíhového polygonu, a navrhnout způsob, jak organizo-
vat tíhová měřeni, a jak je zpracovat.
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Automatizace interpolačních metod
při zpracování výškopisu

Při výzkumu, vývoji a programováném zajištění Lo-
kalizačního informačního systému pro projektové
účely se ukázalo nezbytným začlenit do systému
soubor algoritmů a s nimi spjatý soubor programú,
který by umožňoval počítačové zpracování a auto-
matizované grafické zobrazení poměrně rozsáhlé
množiny dat o bodových objektech, které každému
bodu vedle hodoot souřadnic X a Y přiřazují ješ-
tě další kvantitativně určený parametr. Taková
množina, kterou nazveme bodovým polem, múže
být východiskem pro řešení celé řady úloh zalo-
žených na interpolačních metodách, které umožňu-
jí automatizovanou kresbu vhodně zvolené sousta-
vy čar. Důležitým prostředkem pro řešení úloh to-
hoto druhu jsou metody automatizované konstruk-
ce sítí (viz [5]). V uvedeném systému byly zpra-
covány a programově realizovány metoda kon-
strukce nepravidelné trojúhelníkové sítě n metoda
interpolace v bodech pravidelných sítí, tj. sítě troj-
úhelníkové, čtyřúhelníkové nebo šestiúhelníkové.
Při zpracování těchto metod byly respektovány ty-
to předpoklady:

1. Primární bodové pole, na základě něhož jsou
příslušné sítě konstruovány, je dostatečně in-
formačn~ husM.

2. Pro zpracování sledovaného kvantitativního pa-
rametru přiřaditelného každému bodu v dané

Prof. Dr. Ing. Ladislav Tondl, DrSc.,
Jiří Eisler,

Projektový ústav dopravních
a inženýrských staveb, Praha

referenční oblasti vyjádřené primárním bodo-
vým polem je k dispozici adekvátní škála.

3. Jsou určeny vhodné interpolační metody, pro
zpracování primárního bodového pole.

Zejména první z uvedených předpokladú je vel-
mi podstatný, neboť zpracování primárního bodové-
ho polte by mohlo být po matematické stránce na-
prosto korektní, avšak - v případě nedostatečné in-
formační hustoty - by nemusilo zaručovat spolehli-
vý výsledek. Z těchto důvodů byly do algoritmů pro
konstrukci sítí a využití interpolačních metod začle-
něny prostředky, které na základě zadaných kritérií
explicitně určí a vyznačí ty části referenční oblasti,
kde primární bodové pole vzhledem k zadaným kri-
tériím není dostatečně informačně husté. Tato kri-
téria jsou založena na vymezení okolí bodu, v němž
jsou další body primárního bodového pole testo-
vány vzhledem k danému bodu, jakož i na určení
horních a spodních hranic rozdílů sledovaného pa-
rametru v okoIi vzhledem k danému bodu.

Při konstrukci algoritmů a na ně navazujících pro-
gramů pro tvorbu nepravidelné trojúhelníkovité sí-
tě byly ověřovány postupy navržené v jiných pra-
cích (viz [1], [6]) a v nich navrželllých algoritmech
a pr,ogramech. Původně Dlavržená verze algoritmu
byla modifikována tak, že byla zajištěna vhodná
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realizace zavedených kritérií. Nepravidelná troj-
úhelníková síť je konstruována tak, že každý boď
daného bodového pole je vrcholem některého z troj-
úhelníků, přičemž je vyloučeno křížení stran troj-
úhelníků. Protože na základě daného bodového po-
le je možno konstruovat větší počet různých ne-
pravidelných trojúhelníkových sítí, je zajištěno, aby
ve vlastním algoritmu byly splněny některé základ-
ní podmínky optimalizace tvorby sítě. Jde přede-
vším o tyto podmínky:
1. Vzdálenost jednotlivých bodů a tím i délka stran
trojúhelníků nesmí překračovat jistou zadanou
hodnotu, která zaručuje spolehlivou interpolaci.
(Tuto hodnotu je možno buď určit konvenčně ne-
bo popřípadě kalkulovat na základě celkového
statistického vyhodnocení primárního bodového
[Jole). Není-li splněna tato podmínka, ZDlélil11ená
to, že primární boJové pole v této části n~ní do-
statečně husté, OOŽ se eXlplici1Jněvyznačí na výstu-
pu.

2. Protože při využívání nepravidelné trojúhelníko-
vé sítě se používá především interpolačních me-
tod (například pro konstrukci soustavy izočar),
je žádoucí, aby strany trojúhelníiků byly CiO nej-
kratší. Poto kriteriem pro výběr bodů tvořících
vrcholy trojúhelníků je minimální obviod vzniklé-
ho trojúhelníka.

3. Při realizaci algoritmu je třeba vyloučit, aby kte-
rákoliv strana křížila povinné spojnice bodů. To
pochopitelně předpokládá, že v primárním bodo-
vém poli jsou navíc určeny všechny tyto povin-
né spojnice, tj. zejména hrany umělých terénních
útvarů (svahů), hřbetnice, údolnice apod.

Vlastní algoritmus je - stručně vyjádřeno - za-
ložen na posloupnosti těchto kroků:
1. Vzhledem k libovolnému n-tému bodu jsou vyhle-
dány všechny body v jeho blízkém okolí, tj.všech-
ny body, které mají od n-tého bodu vzdálenost
menší nebo rovnou d.

2. Vzhledem k témuž bodu jsou vyhledány všechny
body v jeho vzdálenějším okolí, tj. všechny body,
které mají od n-tého bodu v~dáleIliost menší než
2d.

3, Je vytvořena spojnice n-tého bodu s nejbližším
bodem v jeho blízkém okolí, tj. s i-tým bodem.

'4. Testuje se, zda tato spojnice kříží některou zada-
nou povinnou spojnici. Jestli2íe ano, přejde se ke
kroku (8).

5. Testuje se, zda tato spojnice byla již vytvořena.
Jestliže ano, přejde se ke kroku (8).

6. Testuje se, zda ve vzdálenějším okolí, tj. okolí
vymezeném vzdáleností 2d, existuje kratší platná
spojnice, která kříží vytvořenou spojnici, tj.
spojnici vytvořenou krokem (3). Jestliže ano,
přejde se ke kroku. (8).

7. Spojnice je uložena.
8. Přejde k nejblíže dalšímu bodu v blízkém okolí,
tj. k i + 1-tému bodu. V blízkém okolí se vytvo-
ří spojnice bodu n s bodem i + 1 a testuje se
od kroku (4). Není-li v blízkém okolí bod i+1,
přejde se 100 kroku (9).

9. Přejde se ke kl'loku (1) pro n + 1 ..•n. Nelní-li
v daném bodovém poli nezpraVlovaný bod n + 1,
konstrukce sítě je ukončena.

Ve srovnání tohoto algoritmu s jinými algoritmy
automatizované konstrukce nepravidelné trojúhel-
níkové sítě je uvedený algoritmus poměrně jed-
noduchý a snadno realizovatelný. To také po-
tvrdilo jeho experimentální ověření na programo-
vatelném stolním kalkulátoru a minipočítači s kres-
licím zařízením. Předností tohoto algoritmu je také
to, že. ať vyjdeme od libovolného bodu primárního
bodového pole, dostaneme. jako výsledek vždy stej-
nou trojúhelníkovou síť.

Je-li konstruována trojúhelníková síť v celé re-
ferenční oblasti, je možno této sítě použít jako vý-
chodiska pro řešení celé řady dalších úloh. Jednou
z nejjednodušších z těchto úloh je vytvoření sekun-
dárního bodového pole těch bodů, které leží na
stranách trojúhelníků a u nichž hodnota sledova-
ného parametru odpovídá škálovým faktorům zvo-
lené škály. To je provede.no lineární interpolací,
pokud je lineární interpolace přípustná (například
u výškopisu). Pokud není přípustná lineární in-
terpolace, je třeba volit adekvátní interpolační me-
tody. Takto je pak možno na základě sekundárního
bodového pole konstruovat systém příslušných lZ0-

čar spojujících body odpovídající témuž škálovému
faktoru zvolené škály (viz [2], [3]). Přitom nelze
vyloučit, že na té2íe straně trojúhelníka bude více
těchto bodů než jeden nebo popřípadě žádný bod.
Pro potřebu spojení těchto bodů na automatickém
kreslicím zařízení je účelné použít příslušného pro-
gramu pro sestavení posloupnosti a plynulé spo-
jení těchto bodů.

Na základě nepravidelné trojúhelníkové sítě je
možno řešit některé další úlohy. Pro uvedený in-
formační systém, jehož cíle jsou spjaty s proble-
matikou projektOVání a automatizace projektování,
byly například na základě nepravidelné trojúhelní-
kové sítě rozvinuty metody pro výpočty kubatur
a jejich zobrazení. V těchto případech je primární
bodové pole množinou bodů, jimž jsou vedle hod-
not souřadnic X a Y přiřazeny vždy dvojice hodnot
souřadnice Z, které jsou interpretovány jako úda-
je o výchozím a projektovaném terénu. Konstruk-
ce nepravidelné trojúhelníkové sítě je možno s vJ-
hodou využít také pro zpracování a grafické zo-
brazení dalších jevů, zejména těch, které jsou důle-
žité pro účely urbanistického plánování, pro regi-
straci a sledování kvality prostředí apod. To uka-
zuje, že metody rozvinuté původně pro účely auto-
matizace projektOVání mají mnohem širší kompe-
tenci a velice mnohostranné aplikační možnosti
v informačních systémech různého druhu.

Vedle ,algoritmů Ia s ním !spjatých programů pro
konstrukci nepravidelné trojúhelníkové sítě byly
konstruovány a programově zajištěny algoritmy pro
interpolaci do bodů pravidelných sítí. Prav:idelnou
sítí rozumíme síť, která v dané referenční oblasti
vytváří rozsahem shodné plochy. Prakticky je mož-
no uvažovat o pravidelné trojúhelníkové síti tvo-
řené rovnostrannými nebo rovnoramennými troj-
úhelníky (například trojúhelníky, jejichž výška se
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rovná základně 1, o čtvercové síti a síti tvořené pra-
videlnými šestiúhelníky.
Pro všechny druhy pravidelných sítí je společné

to, jak se určuje hodnota sledovaného parametru
v uzlových bodech sítě. Rozdíly tkví pouze v ur-
čení uzlových bodil. sítě. Pro výpočet hodnoty sle-
dovaného parametru v uzlových bodech pravidelné
sítě bylo využito postupu navrženého ve finské kon-
cepci digitálního modelu terénu (viz [4]), který
však byl v některých aspekt'ech modifikován a roz-
šířen. Rozšíření se týkalo zejména využití řídících
dat vlastního algoritmu, tj. horních a spodních hra-
nic pro vzdálenosti uzlových bodil. a bodil. v okolí
h::>rních lB. spodních hranic pro rozdíly sledované-
ho 'Parametru. Některá z tědht!o ř~dících dat jsou
kalkulována programem na základě informační
hustoty primárního bodového pole a s přihlédnu-
tím k nárokil.m na kvalitu výsledkil..
Vlastní algoritmus pro interpolaci do bodil. pra-

videlné sItě má dvě na sebe navazující části: U prv-
ní přípravné části se určí hodnoty souřadnic X a Y
uzlových bodil., a to na základě výchozího bodu, za-
daného druhu pravidelné sítě a zadané hodnoty sí-
ťového intervalu. V druhé části se realizuje posloup-
nost těchto bodil.:
1. Vzhledem k uzlovému bodu se vyhledají všech-

ny body primárního bodového pole v jeho blízkém
okolí, tj. všechny body, které od daného uzlové-
ho bodu mají vzdálenost menší nebo rovnou horní
hranici pro vzdálenosti bodil..
2. Okolí uzlového bodu se rozloží na čtyři kvad-

ranty, přičemž v každém kvadrantu je vyhledán
nejbližší body vzhledem k danému uzlovému bodu.
3. Jestliže vzdálenost nejbližšího z těchto bodil.

je menší nebo rovna spodní hranici vzdáleností a
jestliže absolutní hodnota hodnot sledovaného pa-
rametru všech těchto bodil. nepřekračuje horní hra-
nici pro rozdíly hodnot sledovaného parametru, pak
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uzl.ovém bodu se přiřadí hodnota parametru nej-
bližšího bodu. Není-li splněna tato podmínka, pře-
jde se ke kroku (4).
4. Jestliže uzlový bod leží uvnitř trOjúhelníku

tvořeného trojicí nejbližších bodů, pak hodnota pa-
rametru se určí lineární interpolací. Není-li splněna
tato podmínka, přejde se ke kroku (5).

5. Neleží-li uzlový bod uvnitř trojúhelníku tvo-
řeného trojicí nejbližších bodů a současně absolut-
ní hodnota rozdílů hodnot sledovaného parametru
všech dvojic čtveřice nejbližších bodů nepřekračuje
horní hranici pro rozdíly hodnot sledovaného pa-
rametru, pak je třeba testovat tu dvojici trojúhel-
níků, v nichž leží uzlový bod, a počítat hodnotu
sledovaného parametru daného uzlového bodu na
základě dvojice trojúhelníků. Jestliže absolutní hod-
nota rozdílu obou hodnot sledovaného parametru
získaných z obou trojúhelníků je menší nebo rov-
na spodní hranici pro rozdíly hodnot sledovaného
parametru, přiřadí se uzlovému bodu aritmetický
průměr obou výsledků. Není-li splněna tato pod-
mínka, přejde se ke kroku (6).

6. Jestliže absolutní hodnota rozdílů hodnot sle-
dovaného parametru všech dvojic čtveřice nejbliž-
ších bodů nepřekračuje horní hranici a jestliže ab-
solutní hodnota rozdílu obou hodnot sledovaného
parametru získaných z obou trojúhelníků je větší
než spodní hranice pro rozdíly hodnot sledovaného
parametru, získá se hodnota parametru přiřazené-
ho uzlovému bodu j,ako vážený průměr hodnlot t;),-

hoto parametru v dané čtveřici, pN'čemž Ik vá~,e:ní
je použito vzdálenosti bodů od uzlového bodu.
Jestliže jsou splněny podmínky kteréhokoliv

z uvedených kroků, přejde se ke kroku (1) pro
nejblíže další uzlový bod. Nejsou-li splněny pod-
mínky kroku (6), pak pro daný uzlový bod nelze
spolehlivě interpolovat hodnotu sledovaného para-
metru. To se explicite vyznačí na výstupu. Tento
negativní výsledek současně signalizuje, že v blíz-
kém okolí daného uzlového bodu není primární bo-
dové pole dostatečně husté.
Metoda určení hodnoty sledovaného parametru ye

zvolených uzlových bodech na základě bodů v okolí
může být s výhodou použita při řešení dalších úloh.
Mezi ně patří zejména výpočet i automatizované
grafické zobrazení řezů ve zvoleném terénu apod
Jistá přednost této metody tkví v tom, že jejím pro-
duktem je soustava plošných objektů téhož rozmě-
ru, což může v některých případech zjednodušit
výpočty spjaté s plošnými objekty.

Pro obě uvedené metody, tj. metodu konstrukce
nepravidelné trojúhelníkové sítě a metodu interpo-
lace do bodů pravidelné sítě, je podstatné adekvát-
ní určení řídících dat, tj. jednak volba druhu sítě
a určení okolí, jednak stanovení příšlušných hor-
ních a spodních hranic. Pojem "dostatečné infor-
mační hustoty" primárního bodového pole je tedy
vždy relativizován vzhledem k těmto řídícím datům.
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To také ukazuje, že problematika členitosti teré-
nu, která je právem v geodézii a kartografii před-
mětem pozornosti, má mnohem obecnější význam a
může být generalizována pro každé bodové pole,
ať již jde o jakoukoliv interpretaci sledovaného pa-
rametru. Jinak řečeno, problematika členitosti te-
rénu se netýká jen tradičních výškopisných otá-
zek" ale také adekvátního zobrazení dalších jevů,
například jevů zobrazovaných v tématické karto-
grafii.
Uvedené algoritmy byly koncipovány obecně a

experimentálně ověřovány na několika typech za-
řízení (střední počítač třetí generace, programova-
telný kalkulátor, minipočítač automatizovaného
kreslicíh:> zařízení). Uv,edené údiaje zachycují
současný stav. V současné době se IP'řilpravují ně-
která další zlepšení již hotových programů.
Pro názornější představu o realizaci uvedených al-
goritmů uvádíme d"a příklady, z nichž na obr. č.
1 je realizace nepravidelné trojúhelníkové sítě na
minipočítači kreslicího zařízení a na obr. č. 2 je
ukázka vztahů uzlových bodů a bodů blízkého oko-
lí na programovatelném kalkulátoru a jeho souřad-
nicovém zapisovači.
Pokud jde o kapacitní nároky na tvorbu nepra-

videlné trojúhelníkové sítě, je maximální rozsah
primárního bodového pole pro jednu zpracovatel-
skou dávku na programovatelném kalkulátoru s ope-
rační pamětí 23 KB 300 bodů a trvání výpočtu 220
minut. Maximální rozsah bodového pole pro jednu

zpracovatelskou dávku na minipočítači kreslícího
zařízení o kapacitě vnitřní paměti 32 K 16 bito-
vých slov je 1200 bodů a trvání výpočtu 250 minut.
Interpolace do j1ednoho uzlového bodu pravidelné
sítě z primárního bodového pole o 1000 bodech tr-
vá na minipočítači 25 sekund, na minipočítači kres-
lícího zařízení 10 sekund. Počtem uzlových boda.
není výp,()čet kapacitně omezen.
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RN Dr. Josef Krcho, CSc.,
Katedra fyz. geografie FvF

Univerzity Komensl<ého, Bratislava

Seminář "Metrologické problémy
ve stavebnictví"

Scmi,nář "Met!l"oJogické Ipioolblémy V1e st'éWe'bni,ct!Ví",
uspořádal Komitét pro jakost a spolehlivost ČSVTS a
Dům techniky ČSVTS Praha ve dnech 1. a 2. 11. 1978
v Praze.

Cílem semináře bylo pomoci pracovníkům ve staveb-
nictví v řešení metrologic~ých problémů veličin ~e!ch
druhů v souvislosti s rychlým rozvojem československé-
ho stavebnictví na úseku prefabrikace, proudové tech-
niky výstavby, nových druhů konstrukcí apod. Podstatná
část semináře byla věnována geometrickým veličinám,
dále byly předneseny referáty k organizaci a řízení
metrologie _ ve staw'eibnic.tví, Ik metrologU akustic.kých

a tepelných veličin, hmotnosti a dále referáty, zabýva-
jící se moderními měřícími metodami jako použití ultra-
zvuku, resonance, radiometrie a radiografie aj.
Metrologlie geoillletriokých palI'alIDetrů se ,týkaly ty-

to referáty:
Ing. M. Herda, CSc., VÚGTK Praha: Přístroje a měřidla
pro měření hlavních geometrických parametrů sta-
vebních konstrukcí a jejich ověřování

Ing. L. Kraus, TZÚS Ostrava: Kontrola geometrických pa-
rametrů stavebních dHců

Ing. F. Moler, TZÚS Ostrava: Měřidla pro geometrické
měření a způsob jejich ověřování a návazné kontroly

Ing. J. Šustáček, VÚM Praha: Přesnost a kontrola zá-
kladních rozměrů a tolerancí formovacích zařízení pro
výrobu betonových dílců

Ing. Z. Matějka, CSc., VVÚ SZ Praha: Přístroje a po-
můcky pro měření při montáži a jejich kontrola

Ing. J. Šíma, CSc., VÚGTK Praha: Fotogrammetrická
kontrola rozměru a tvaru stavebních dHců a objektů

Ing. V. Šanda, ČÚGK: Činnost Oborového kontrolního
měrového střediska resortu ČÚGK.
Seminář se setkal s velkým zájmem, téměř 200 účast-

níků ocenilo zejména vydání sborníku při zahájení se-
mináře. Sborník poskytuje jak obecnou orientaci v uve-
dené problematice tak některé podrobné informace ze-
jména v oboru geometrických veličin. Další rozvoj mon-
tovaných konstrukcí v bytové a průmyslové výstavbě
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přináší totiž vyšší požadavky na geometrU díld\. i kon-
strukcí a bez odpovídajících vlastností pomťl.cek, zejmé-
na délkových měřidel a návaznosti na jednotku délek,
nelze dosáhnout požadovaných technologických toleran-
cí, které jsou předpokladem hladkého prťl.běhu montáže
a snižování pracnosti staveništních činností.

Ing. M. Herda, CSc.,
VUG.TK Praha

o průběhu III. konference odpovědných
geodetů 1978

Patrně žádný obor geodézie se při své činnosti nedo-
týká tak širokého okruhu dalších technických profesí
a nepřichází do tak širokého kontaktu s právními před-
pisy popř. s arbitrážním řízením jako obor inženýrské
geodézie a funkce odpovědného goodeta zvláště. Jeho
činnost dnes tvoří neoddělitelnou součást přípravy a
realizace každého většího investičního celku. Také ná-
plň jeho činnosti je na každé stavbě jiná a nelze j~
proto nijak usměrnit do jediné směrnice, normy či
předpisu, jako je tomu v jiných oborech geodézie.
Z těchto dťl.vodťl.je výměna zkušenost! z rlizných druhli
výstavby cennou a vítanou formou odborného vzdělá-
vání a je o ni proto mezi odbornou veřejnost! pochopi-
telný zájem.
Odborná skup'ina 1701 - Inženýrská goodézie věnu-

je soustavnou pozornost 18 péč'i politickoodbornému
vzdp,lávání Inželllýrsko-teahnldkýoh kádrů, které zaiišťu-
jí geodetickou část Investiční výstavby v řadě resortli.
Jednou z největších akcí loňského roku v této oblas-

t!. kterou z pO'llěřea1ÍlčfJv ČSVTS - SQJoQe·čnostigeodfi-
zle a kartografie uspořádala skupina 1701, byla III.
konference odpovědných goodetli 1978 v Brně.
Za přítomnosti 274 úČ,astníkťl. konferenci zahájil dne

26. řUna 1978 ve 14 hod. ve Společenském domě v Brně
doc. Ing. Dr. Josef Zeman.. CSc.. garant ·konference.
Po úvodním referátu náměstka předsedy ČÚGK Ing.

Hynka KoMa otevřel pi'edlspdll ČnV ČSVTS-GK Ing. 1a['0-
S1lavKouba vÝsŤ8V1lrogeodetliokých 'pl'Iací.VýstaVlkaukáza-
la ve fotografiíoh.výk!f'PSleclI. rnálSrtcícha grafeclhčasto
atypické a slo~ité geodetické práce národních podnikli
Geodézie a Voienského projektového ústavu Praha na
významných stavbách ooclallstické výstavby v ČSR.
OS-1701 vystavlla výsledky práce své pracovní komise
na úseku vytyčovacích sítí a koordinačních výkresťl..
Z pověření OS 1701 pak podal doc. Dr. Zeman zprávu

o olnění doooručení v usnesení II. konference odpověd-
ných I!'eodeh~ 1974 v Brně. Jednání prvního dne uzavřel
referát Ing. Bohumila Kuby: ..Ochrana zemědělského pťl.d-
ního fondu v geodetické praxi".
V prliběhu dalších dVlou dnň byly na konferenci před-

neseny následující referáty:

- JUDr. Karel Mruzek: ..Stavební zákon a oouvisející
právní ni'edplsy VP. vztahu ke geodetickým pracím a
k funkčnímu zajištění OG ve výstavbě"
Inl!'. Milan Dokoupil: ..Zkušenosti s uplatněním vy-
hlášky č. 10/1974 Sb. ve výstavbě"

- Jng. Josef Zampach: ..Pňoobení vyhláškylJ. 10/1974
Sb. v řízení výstavby"

- Ing. SlaVlO!Kádner, CSc.: "tHzení l1'eodetlcké činnosti
v Investiční výstavbě v resortu federálního minister-
stva dopravy"
Ing. Zdeněk N()Iv'Ossd- Il11g.J1ooi'lich I!uJpa·č: "Auto-
matizace n-ěk'terych ge~etiakýah prací 'Při zpIl'aco-
vání projektové doklumoo.t8ICe"

- Ing. Václav Luňáček: ,Geodetické práce na Paláci kul-
tury ČSSR"
Ing. František Šilar, CSc.: "Systém odpovědných goo-
detů a koordinace prací při l'ozsáhlé výstavbě"

Ing. Jaroslav Sekený: "Poznatky Krajské geodetické
a kartografické správy 'PI'OJm.kraj v Bmě z prově-
rek zajišťování geodetických prací na významných
stavbách Jlhomoravského kraje"
Ing. Dr. Alois JeHnek: "Zajištění činnosti odpovědných
geodetli při výstavbě velkoelektrárny Chvaletice"

Ing. Karel Lesse: "Zkušenosti odpovědného goodeta
dodavatele na pražských sídlištích"

Ing. Jan Hlisník: "Geodetická dokumentace skutečné-
ho provedení stavby"
Doc. Ing. Otakar Vosika, CSc. - Doc. Ing. Dr. Josef
Zeman, CSc.: "Výchova absolventů vysokých škol pro
zajišťování funkce odpovědného geodeta"
Ing. Jiří Pohořelý: "Oceňování a normování geode-
tických prací ve výstavbě".
Všechny přednesené referáty jsou obsaženy v I. dílu

Sborníku z konference [232 stran, formát A5), který
""1 účastníkťl.m předán při prezentaci.

Přednesené referáty vyslechla k·onference velmi pozor-
ně a účastníci na ně reagovali v obsáhlé diskusi.
Odrazem podnětného a tvůrčího ovzduší jednání kon-

ference je usnesení konference, ve kterém návrhová ko-
mise podrobně rozpr.acovala všechny přlipomínky <8 pod-
něty z referátů a diskuse.
Diskusní příspěvky, které byly předány k dispozic.l,

jsou otištěnv ve II. dílu Sborníku z konference (152
stran, formát A5); všem účastníkňm k,onference byl ten-
to II. díl I'ozeslán.
Velmi kladně byla při jata výstavka geodetických pra-

cí, která poutala pozornost po celou dobu konference.
fJčastníci n.avrhovall. aby některé exponáty byly zahrnu-
ty do II. dílu sborníku, což technlckv nebvlo možné. ale
ie pořadateli\m podnětem pro příští konferenci 1982.
Poznámka: Po každé konferenci je orojeVlován dodateč-

ný záiem o materiálv z konference. Upozorňujeme proto,
že zálemci mohou obdržet I. a II. díl sborníku. zašlou-U
na adresu I!'ar.anta konference oodací lístek o úhradě
vlo~n,sho 300 Kčs [nečlen CSVTS 400 Kčs) na účet
CSVT~ Novotného lávka 5, 110 01 Praha 1 - účel plat-
by 17-127.

Dnc. Ina. Dr. Josef Zeman. CSc..
Vysok~ uř!ení technick~ v Brně

Z pověření ČÚV společnosti geodézie a kartografie
CSVTS uspoi'ádaií odborná skupina 1707 ekonomiky geo-
dézie a kartografie a Středočeský kraiský· vÝbor sp'o-
lečnosti geodézie a kartografie ye čtvrtém čt~rtletí to-
hoto I'oku d~ud€lllIT1í celostdtní konferenci 'o. l'ízení . ja-
kosti v geod~zU a kartografU. Na pořadu ,kon.ference bIl- .
dou organizační, ek,ocrl'OIII1IC1kéI techmaké otá'zatY·18·z'k!u§e-
nosti z oblasti řízení jakosti v geodézU akartografil.·
vyvolané aplikací U5IIlesení vlády ČSR č:Z91 rz;.roku
1977 na straně dodavatelň 1 odběratAlň těchto prací.
Pi'edběžné přihlášky budou rozesílány ''11 . prňběhu 2.

čtvrtletí.
Ing. Vladimír Pospt§il,

Ct1CK
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ZIl!:LKE,W.: Jak racionálně studovat. Z německého origi-
nálu přeložili Ing. Jiří Loser a Ing. Jaroslav Fingl. Vy-
dalo nakladatelství Svoboda, 1. vydání, Praha 1977, ná-
klad 23000 výtisků, 190 stran, 17 obr., 9 schemat, 1 tab.,
cena vázaného výtisku Kčs 18,-.
801.731. 21 :371.3

Autor publikace se zabývá popularizací I1acionálních me-
tod duševní práce. V r. 1972 vydal Institut řízení jeho
knihu Ůteme rychleji - čteme lépe, která seznámila čte-
náře s metodami tzv. rychlého čtení (rec. GaKO č. 12/
/1973]. Z obdobné oblasti byla vydána v r. 1976 v nakla-
datelství Svoboda publikace Jiřího Tomana Jak dobře
mluvit, která mimo jiné podává metodické rady, jak
uskutečnit rozhodnutí naučit se dobře mluvit v užším
kruhu i na veřejnostli (rec. GaKO č. 12/1976).

Kniha Jak racionálně studovat přispívá k řešení vzta-
hu mezi encyklopedičností výuky a výchovou k ovládnu-
tí metodických studijních postupů. Na jedné strlaně je tře-
ba, aby mladí lidé získali zákIadní faktické znalosti a
na druhé straně se stává stále naléhavější vycházet ve
studiu z logiky a postupovat v souladu s gnozeologický-
mli a psychologickými zákonitostmi. Je tedy nutné roz-
víjet schopnosti samost.atně a tvůrčím způsobem myslet a
seznamovat se s metodickými postupy při řešení teo-
retických i praktických problémů, tj. především shro-
mažďovat, ,t,řídi1:a ověřo"J'at Sli pozmatJky, zhodnloclo·v1atje
a vYl.'ozovat z nich správné závěry, dospívat k syntetic-
kému pojetí poznání. Cím lépe si studující osvoií tvůrčí
přístupy k učení a vzdělávání, čím lépe se dokáže vypo-
řádat s nejrůzněišími pI1Oblémy, tím lépe a snáze bude
I1ozhodovat a iednat. Ke zvládnutí těchto úkolů přispívá
uvedená publikace, jak je řečeno v úvodní část! české-
ho vydání knihy.
Autor v téro malé encyklopedické příručce dává odpo-

vědi na aktuální otázky spoiené s racionálním studiem:
Tak lze čerpat vědomosti? lak probíhá stud'iiní proces?
Jak ie to s pamětí? A na mnoho dalších. Například v ka-
pitole nazvané Práce s literaturou, která má zvlášt vel-
ký význam. protože cca 90 procent nových poznatků získá-
váme čtením a studiem publikací. se dozvíme, lak získá-
vat správný studiiní materiál. I,ak můžeme studovat čte-
ním. iak si pořizovat výtah z knlhv, iak získaný materiál
evidovat a dále s ním pracovat apod. Autor sroii metodu
neien VYkládá. ale i názorně demonstrule. nebot. iak vý-
stižně upozorňu ie. ..1 racionálním metodám stud'la se
musímp. nelprve učit". Proto hlaV'ní mvšlenky každéka-
pitolv isou na ielím konci stručně shrnuty, což přispí-
vá k ieilch lepšímu osvojení.

Další. ze šestnácti kapitol, do kterých le kniha rozděle-
na. Ip.velicp. zaiímavá část nazv,aná Účelné uracovnf uro-
"třeM a vvbavenf uracovilitě. Tato kapitola podrobněii
rozebírá otázkv pracovního prostředí a uspořádání pr:a-
ooviště pracovníki'" tedy nejen studentu, ale 1 pracov-
níkli v praxi. Poukazuie na to. lak pracovní prostředí
ovlivňuie výkon těchto praoovníků. Mezi hlavní hlediska
!'adí rozměry místnosfii. barevnou úpravu pracoviště, cel-
k10vlívvbavení místnosti, ielí teplotu a osvětlení la další.
7.ánoveň dává národ na optimální (racionální) rozdělení
pracovní plochy.
Rovněž tRk fe velice zaiímavá kapitola nazv,aná Tak si

lIurlivně iIě1át DOzn'mkv. která čtená!'1 přehledně ukazufe
racionální metody psaní poznámek a jejich další využí-
vání.

. Obsah knlhv ie zpi'fstupněn vhodnou formou výkliadu.
'Nelen nevtfravi! upozorní na známé pravdy. které s'I
mnohdv neuvěOOmuieme a málo Uch dbáme. ale zároveň
seznamtJip. s vědeckými zásad,aml duševní oráce. Dočteme
sP. naoi'fklad. že ,.opakovat pětkrát denně potř'! dny ie
účlnnělší než op:akovat patnáckrát po sobě vfednortl
dnu". Ill:ibb,žepoiloWvost v myšlení a cvik n~hrazují ta-lentn.-

Velmi užitečné je, že český překlad publikace byl
přizpusoben našim p'odmínkám, takže kupříkladu v ka-
pitole - Knihovny - katalogy - bibliografie najde čte-
n.ář praktické 'rady, !kd,e ia jak hl,edat zda-oj 'ilIlfoJ)mace
a poučení.

Vhodným doplňkem knihy je jmenný a věcný abecední
rejstřík a zejména seznam literatury, který neodkazuje
na literaturu, liž autor při zpracování své příručky po-
užil, ale na publikace, které česká redakce knihy dopo-
ručuje těm čtenářum, jež mají zájem o racionalizaci du-
ševní práce ,a chtěli by sl své vědomosti rozšířit. Záro-
veň redakce upozorňuje, že pokud uváděné publikace ne-
jsou Již k dostání v knihkupectvích, je možno si všechny
zapujčit v knihovnách. Text knihy je doplněn řadou
schémat, tabulek a obrázku.
Kniha je určena především studentům, ale jistě dobře

poslouží i studujícím při zaměstnání, at již ve školní, ne-
bo některé mimoškolní formě studia, dalším pracovníkům
a mnohé kapitoly lze aplikovat i v řídícl: práci mladších
vedoucích hospodářských pracovníku.

Ing. Ivan termák,
Geod~zie, n. p., Praha

BERLJANT, A., M.: Kartografiěeskij metod issledovanij.
- Izdate!stvo Moskovskogo universfteta. Moskva1978.
254 s.

801.731.21'528.9.001.891

Prezentovaná Berljantova práce se na československém
knižním trhu ,objevila počátkem letošního roku. Její autor
je znám jako Sallščevův spolupracovník na geografické
fakultě Moskevské státní univerzity, který se soustavně
zasazuje o propagaci kartografické metody výzkumu a
o rozvoj jejích prostředků. Bosuzovaný titul je tomuto
poslání věnován cele a pojednává danou problémovou ob-
last v šesti kapitolách v náležité komplexnosti a uspo-
řádanosti.

První kap'irola ukazuje k'artografickou metodu výzku-
mu jako discipUnu, která má sice v podobě praktické
apli~ace map předchudkyni s dlouhou historií, jež se
ale iako součást kartografické vědy z,ačala formovat zá-
sluhou PJ)of. Sališčeva teprve před třiceti lety. Berliant
uvádí definici kartografické metody výzkumu jako "úse-
ku karrograflle, který studUje otázky využití map k po-
znávání jevu. jež jsou na nich zobrazovány" a dále po-
dI10bně analyzuje postavení kartogmfické metody ve slo-
žitém svstému trorby a využití map. Přitom uv,ažuje ma-
pu iako model územní reality. který je díky svým zvlášt-
nostem' schopen dob!'e zprostředkovat její poznání.

Jako zvláštnosti mapového obrazu duležlté pro jeho
aplikaci identifikuje zeiména jeho abstl'1aktnost, výběro-
vost. svntetlčnost, měřítJm 'a metrlčnost, iednoznačnost,
spoiitost, ná:lJornost, přehlednost, geometrickou podob-
nost, geografickou shodnost a logiku jeho legendy. Po-
drobně studuie tyto charakteristiky i u jiných užívaných
tvpu modeh'l. území a přináší přesvědčivé duk,azy o prio-
ritním postavení. mapy, se kterým tenro podklad vychází
z naznačeného srovnání. Dále se p:ak v první kapitole
llvlírlěif základní skUplnv D10stupň kartografické metody
1Tv7.kllmU ZF' nliž l~lnO" nokládá Dopis. p"raficklí nostupv,
l':raficko-analvtické oostuPV. nostupv matemalJické analý-
zv, matematické sta1Jistiky a teorie informace .
V druhé .. neiobsáhleiší kapitole knihy se Berliant de-

t"ilně 7,'abVVá,dříve vvtčenýml postupy kartografickl!! me-
torlv. StrUčně se zmiňule o popisu území podle mapy a
(lill" Dn;,,(lnává O'rqfirké nnctunv " to zeiména konstrllk-
cé nrnfih~,' p',."fi'LdiaPTPrtli'l " btnkdiilgraml'l. Na ú~eku
graf1cko-á.il,alyfických postupu pak re~apltuluje tradiční
metody kartometrie a morfometrie;
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Dále uvádí postupy matematické analýzy, používané
k vytváření prostorových matematických modelů jevů
studovaných na mapách, přičemž se soustřeďuje zvláště
na aproximaci dvou- a třírozměrných polí. Značnou po-
ZJornost věnuje postupům matematické sootistiky při stu-
diu mapami zobrazovaných prostorových a časových sta-
tistických souborů, které zaměřuje zejména na analýzu
vztahů mezi jevy a na identlif.ikaci velikosti vlivu jed-
notlivých činitelů na prostorovou variabilitu zkoumaných
jevů. A konečně se tu uvádějí postupy teorie informace,
které na bázi entropie z;abezpečují stanovení stupně stej-
norodosti a vzájemné shody jevů studovaných· na ma-
pách.
Třetí kapitola knihy se zabývá analýzou jednoUivé

mapy a na řadě příkladů studia strukturálních zá lroni-
tostí území přesvědčuje o efektivnosti její realizace bez
přetvoření vyšetřovaného mapového obrazu. Hlavní po-
zornost se tu však zaměřuje na analýzu mapy s přetvo-
řením jejího obrazu na jiný, čímž se sleduje optimaliza-
ce podmínek pro hlubší analýzu vybraných stránek úze-
mí. Autor zde uvádí klasifik,aci kartografických přetvo-
ření, která zahrnuje přetvoření metriky mapového obra-
zu, přetvoření jeho struktury a přetvoření jeho vyjadřo-
vacího způsobu. Dále se detailně zabývá těmito základ-
ními skupinami přetvoření, jež real1izují změny metrIky
objektu mapového obrazu, anamorfózy, kvantifikaci a
kvalifikaci mapového obrazu, jeho kontinualizaci a
diskretizaci.
Podrobně se sledují také otázky přehnoření izočarových

a bodových map, m:ap pracujících s pohybOVými čaramii
a rovněž i jiné kategorie přetvoření mapového obrazu.
Poukazuje se na omezenost reverzibility přetvořených
mapových obrazů a objasňují zvláštnosti Iwmplexního a
mnohonásobného kartografického přetvoření. Ve sledo-
vané kapitole je zároveň pojednána problematika rozkla-
du kartografického obrazu na složky, reprezentovaná
vyvozením trendových a zbytkOVých ploch vyšetřovaných
prostorových polí.
Náplň čtvrté kapitoly Berljantovy knihy je orientována

na analýzu souborů map, v níž se rozlišuje zejména ana-
lýza časových a tematických řad mapových obrazů téhož
území. Poukazuje se na možnost odhalit v prvním přípa-
dě charakteristické momenty vývoje zobrazených jevů
a ve druhém pak identifilrovat a kvantifikovat vzájemné
vztahv ri'Jzných fenoménů územní reality. V návaznosti
na tuto problematiku se zároveň popisují základní zpt'r-
soby sestavení map prostorových vztahi'J a tvorby prog-
nostických map, jejichž tematika má povahu časové,
prostorové nebo smíšené č,asoprostorové prognózy.
Velice stručnou pátou kapitolu věnoval autor přesnos-

t! šetření na mapách, kterou posuzuje v závislosti na cí-
lech reali7Jované kartografické analýzy, na přesnosti pod-
kladových map a prostředki'J vyšetilování jejich obrazi'J,
na l2"eografických zvláštnostech zkoumaných jevi'J a na
korektnosti pracovních hypotéz, o něž se realizované vy-
šRtřování mapových podkladů ODírá. Rovněž závěrečná,
šestákapitoJ.a knihy má malý objem a sleduje místo a
perspektivy dalšího vývoje kartografiické metody výzku-
mu v geografii. Poukazuje na potřebu tvi'Jrčího přístupu
k apHkaci existuiícího sortimentu prostředki'J kartografic-
ké metod v a vvzývá k jeho dalšímu rozvoH podle existují-
cích potřeb. Zároveň ukazuie na základní směry jejího
uplatnění v řadě aplikačních směri'J.
Dále přináší závěrečná kapitola cenné zamvšlení nad

v7.tahem kartogr.afické metodv a metody leteckého a ~os-
mickFiho průzkumu Země. uk,azuie na doolňlrovost obou
metod ve výzkumu území a naznačuje. jak zeiména vý-
sledky kosmickpho nri'J7.knmu mohou pl'íznivě st!imulovat
nozvoi kartografické metody. V nástinu perspektiv kar-
tografické metod v oak autor předvídá zvyšování jelí účin-
nostI. která SR bude opírat o zdokonalenou znalost spole-
"on~ké ootřebv teritoriálnl! orientovaných analýz. o roz-
šířRní tÁmatikv a svntétičnosti mapových soubori'J pro-
vázené zvýšením kvalitv leiich obsahu a v neposlední
řadě tÁ~ o pronikavou racionalizaci prostl'edki'J a metod
vvšRtilování map a zoracování leho výsledki'J. Práce ie
líi'e1ně vvoravena mnoha ]Jérovými Ilustracemi a dooro-
vozena seznamem vztažnéliteratury a pomocnými ta-
bulkami 01'0 aplikaci vvbranÝCh postupi'J.
Při celkovém hodnocení Berliantovyknthy "Kartogra-

fická .metodil: výzkumu" je třeba si povšimnout přede-

vším jejího pragmatického významu daného tím, že pos-
kytuje ucelený průřez současným sortimentem metod ap-
likace map, které jsou sice z roztroušených lineárních
pramenů povětšinou známy, ale souborně dosud pojed-
nány nebyly. Přitom je sympatické, že autor nevybíral
jen z čistě kartografických odborných pI1ameni'J,ale také
z řady titulů jiného profesionálního zaměření, v nichž
se často odvíjí pri'Jkopnická práce ve pI10spěch kartogra-
fické metody. Vhodné pI10 doložení univerzálnosti kar-
tografické metody by však jistě bylo, kdyby publikace
vedle příkladi'J z přírodověďných obJ.astí více čerpala i
ze sooiálně ekonomické sféry, v níž se odehrávají 1
v teritoriálním měřítku aplikace často prioritní povahy.
K potlačení tradiční pečeti pracnosti kartografických
metod výzkumu, jež mnohdy vyvolává nedi'Jvěruv mož-
nost jejich ŠiI1Okého uplatnění v pI"l8xi, by také patrně
prospělo, kdyby kniha věnovala větší pozornost disponi-
bilní mechanizaci a automatizaci sběru dat na mapách
a účelového zpracování jeho Výsledků.
Po metodické stránce však posu:l!Ovaná práce plní zna-

menitě své hlavní poslání zejména v tom, že promyšleně
systemizuje nástroje kartografické metody výzkumu, čímž
významně přispívá k jejímu formování jako úsekové
disciplíny kartografické vědy i praxe. Úspěšně obhajuje
neliastupitelnou úlohu mapy v současném vS'běru mode-
lových prostředků určených pro poznání územní reality
a rozvíjí teoretickou bázi kartografické metody. Před-
stavuje prohloubení a I10zvinutf myšlenek, nastíněných ve
vztahu k dané pl'oblematice v roce 1976 v Sališčevově
knize .Kartovedenije" a stává se tak průkazným dokla-
dem d,alšího rozvoje sovětské koncepce kartografické
metody. Československý čtenář, zajímající se o teorii
kartografle a o aplikaci kartogr1afických děl, v ní na-o
lezne řadu nových poznatků a podnětů pro odbornou
práci ,a rád se k ní bude vracet.

Ing. lan Neumann. CSC.,
VUGTK v Praze

Dne 11. března se dožil 50 let ředitel Kra!sl{é geode-
tické a kartografické správy pro Západoč,eský kraj
v Plzni soudrUih Ing. Mi:roslav J:arolím. Narodil se v Mo-
chově u Prahy. Studoval na reálném gymnáziu v Bran-
dýse nad Labem a na ČVUT obor geodézie a kartogra-
fie v Praze. Po ukončení studia nastoupil k výkonu
zeměměřic:kého povolání na KNV KHlr'IOIVYVaTY. p,o
sjednocení geodetické a kartografické služby přešel
do Oblastního ústavu geodézie v Plz ni.
Soudruh Ing. Jarolím se díky svým schopnostem.

svědomitosti a píli vypracoval na velmi dobrého od-
borníka. U ústavu a později závodu Inženýrská geodé-
zie prošel různými praoemi. Postupně lide vy'~onával
funkce vedoucího měřického oddílu. projekčního odll'í·
Ie-ní a pr'Oi\T:CJZII1í:hloinž!8ný1r:a.Při práci! si SOll\sta~'nězvyšu-
je odborné, pOlliUoké i slpo.lelč.ens~ovědiIlía j08lzykO'vézna-
losti.
V roce 1962 byl přijat do KSČ, doplnil si politické

znalosti ve VUML a v letech 1968 úspěšně ukončil stu-
dium na Universitě 17. listopadu v Prazestátnízkou
škou z jazyka španělského.
V letech 1969-1972 je pověřen pracovat jako exp"d

zeměměřič a topograf v Alžíru. Osobně se velmi ZiI-
sloužil o výborné výsLedky celé skupiny čs: expertů.
Od 1. prOsince 1972 pracuje na KGKS v Plzni, nej-

dříve \!e funkci vedoucího oddělelIlí a zástupce ředitele
a od dubna 1978 vykonává funkci řéditele KGKS Plzeň.
Soudruh Ing. Jarolím se společensky a politicky an-

gažuje. Uspěšně pracoval ve výboru stranické aodbo-
róvé organizace i v místě bydliště. V' současné době
je zapojen vakti.vu KV KSČ v Plzni.
Jmenovaný je- čestný, v jednání přímý a skromný.

s velmi dobrým vztahem ke spolupracovníkům, s ·při~.
rcfzenóuautorUou.
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V roce 1974 za pracovní výsledky a angažovanou
činnost obdržel r,9sortni vyznamenáni "Zasloužilý pra-
covník resortu CÚGK".
Do druhé padesátky přejeme s. Ing. Jarolfmovl hodně

pracovních I osobních úspěchfi v řídící práci a pevné
zdraví.

Pred dvadsiatimi rokmi 8. mája 1959, uprostred činoro.
dej práce v ktorej chcel realizovať ešte mnohé zo svojich
podnetných myšlienok a zámerov, zomrel Ing. Karol
Bartoš, prvý predseda Správy geodézie a kartografie
na Slovensku.
Narodil sa v Prahe. Po maturite na reálnom gymnáziu

v Nymburku absolvoval v rokoch 1926-1930 zememe·
račské inžinierstvo na Českom vysokom učení technic-
kom v Prahe. Po vykonaní základnej vojenskej služby
viedla ho v roku 1932 služobná povinnosť na Slovensko,
ktorému venoval 27 rokov svojho pracovitého života.
Geodetickú prax začínal na Katastrálnom meračskom
úrade v Dolnom Kubíne (KMÚ), kde pracoval sedem
rokov, až do začatia druhei svetovej vojny.
Na stvárnenie jeho rudského charakteru a sociálneho

cítenia, ktoré boli základným rysom jeho povahy, mali
trvalý vplyv prvé roky jeho práce medzi chudobným
oravským rudom. Tu sa učil poznávať mentalitu slo·
venského pracujúceho rudu, tu si tento rud aj obrúbil
a pomáhal mu.
V rokoch vojny po ťažkých duševných bojoch či

opustiť,obrúbené Slovensko, odkiar mal manželk~, alebo
sa vrátIť do rodnej Prahy, napriek tomu, že bol viackrát
vyšetrovaný pre podporovanie ilegálnej činnosti komu·
nistickej strany, na zákrok spolupracovníkov KMÚ
v Bratislave zostáva na Slovensku. Tieto roky neboli
pr~ho odpočinkom. SV?ju spatosť s rudom vyiadril
bOJovým protestom protI zrade na národoch Českoslo.
venska a nenávisť proti nemeckým okupantom ho viedla
do boja so zbraňou v ruke v Slovenskom národnom
povstaní (SNP) za slobodu českého a slovenského náro·
da. Za túto činnosť mu bol udelený Rad SNP III. stup-
ňa.
Po oslobod.ení dal všetky svoje sily, odborné a politic-

k~ vedomostl v prospech výstavby zničenej republiky.
Jeho organizačný talent našiel uplatnenie najma v tom·
to období, keď bol poverený vedením a organizova-
ní!? rozsiahlych prác na úpravách a výstavbe vojnou
zmčených obcí na Slovensku. Za túto činnosť mu bol
udelený odznak "Za prácu". :Ďalej pracoval ako
predseda Oceňovacej komisie, výsledky ktorej boli pod.
kladom pre finančné vyrovnanie s Maďarskou rudovou
republikou v rámci mierovei zmluvy. Po organizačnom
dobudovaní Fotogrammetrického ústavu pre Slovensko
v Bratislave ako jeho riaditer a naima ako riaditer Slo·
venského zememeračského a kartografického ústavu
v Bratislave, účinne pomáhal pri uskutočňovaní sústre-
denia geodetickej a kartografickej služby. V tejte práci,
ktorú možno hodnotiť ako jeho celoživotné dielo, sa naj·
v:ypuklejšie uplatniliieho organizačn~ schopnosti, poli.
tiCká vyspelosť a odborn~ vedomosti. Preto bol pri
priležitosti sústredenia geodetickej a kartografickej
služby v roku 1954 menovaný Zborom povereníkov
SNR predsedom Správy geodézie a kartografie na
Slovensku.
Svoje odborn~ vedomosti odovzdával nielen spolupra.

covníko~, ktorým bol priaterom a radcom, ale aj mladej
generácll geodetov a kartografov na Slovenskej vysokej
škole technickej v Bratislave, kde posobil ako honorova-
ný docent a tiež ako predseda skúšobnej komisie pre
štátne záverečné skúšky na odbore geodézia a karto-
grafia.
Jeho obetavá práca zostane trvale v spomienkách

všetkých jeho spolupracovníkov, priaterov, známych
a může byť podnetom pre mladú generáciu geodetov
a kartografov.

Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc. -
Zasloužilým učitelem

Vedoucí ~atedry vyšší geodézle fakulty stavební CVUT
v Praze a člen. redakční rady GaKO Prof. Miroslav
Hauf, CSc., byl vládou CSR vyznamenán ke Dni učltelO
dne 28. 3. 1979 za SlVOUpoIWckovýcho~nou, ped.agogilc-
kau, vědeckolU a veřejTIloo činnost titulem "Za&lOlUŽilý
učHel".

Ing. Václav Morch se narodil 21. 11. 1909 v Domoušlcich,
okres Louny. Obecnou školu vychodil v Domoušlcfch. Po
absolvování reálky v Lounech v r. 1927 studoval na CVUT
v Praze zeměměřlcké Inženýrství, které dokončil v r.
1931. Po dokončení studií nastoupil do státní měřlcké
služby u Inspektorátu katastrálního vyměřování v Tren·
číně. Zde získal první praktické zkušenosti a brzy se
osvědčil jako pečlivý, svědomitý a výkonný pracovník.
Byl proto v r. 1937 pO\l1olándo Trlangulační kanceláře
min. financí v Praze, ze které po několika organizačních
změnách vznikl v r. 1954 Geodetický a topografický
ústav. Ing. Václav Morch pracoval v triangulačním kolek-
tivu plných 19 let až do r. 1955, zprvu jako výkonný
trúangulátor, později jako vedoucí oddílu. Pracoval
v rilzných krajích Cech, Moravy I Slovenska, takže po-
znal téměř celou naši vlast. Vytvořil v této době velké
dílo. Nejen že sám zřídil několik set trIgonometric-
kých bodil ale vychoval celou ř,adu mladších geodetil. Je-
ho práce se vždy vyznačoval1a velkou odborností, vysokou
přesností a pečlivým provedením.
Pro svoje odborné znalosti a řídící schopnosti byl v r.

1956 povolán na centrální orgán - tehdejší Ústřední
správu goodézle a kartografle. Zde pracov,al zpočátku
jako odbornf referent-technolog, později jako vedoucf
výrobního oddělení la konečně jako vedoucf technického
odboru. Pod jeho organlzátorským vedením byly uskuteč-
něny významné akce jako celostátní revize trigonomet-
rických bodil. budování zařízení na bodech státní sítě.
vvrovnání sítě v systému S-1942 a sestavení katalogil
trlg. bodil jakož I vyt\l1oření nového systému ITSK. Byl
členem několika odborných komisí, spolupilsobll při vv·
tváření odběratelsko-dodavatelských vztahil a při zajiš-
ťování investičního rozvoje resortu. V řídícfčlnnostl na
CÚGKpilsobll až do svého odchodu na zasloužený odpo-
činek koncem r. 1970.
Ani v dilchodu však nepřestal pracovat. Na požádání

Geodp.tlckf'!hoústavu v Praze se zúčiastnil prací na vvbu-
dování zvláštní trilmnometrické sítě pro hlavní město
prahu v svstému S-Praha. dále na zaměření nových úzp.m-
ních hranic hlavního města a na vvpracování obsáh-
lf'!ho pětidnného NáV'odu pro práce v trigonometrické sí·
ti. Také v těchto pracích prokázal nejen vvsokou odbor-
nost. alp. i neúnavnou píli a obětavou pracovitost.
Ing. Vádav Morch bvl vzácnf člověk. v němž se spo-

iovalv vlastnosti odborníka A řfdíCÍho nracovníka s hlu-
boce lldskfmi vlastnostm'i. Měl rád přírodu. kterou tak
ňnbře poznal ve všech ročních obdobích při trlangulacl.
Měl rád svoH práci, ktp.rl'í věnoval tolik sv~ch sil. Měl
vřelý vzt,ah k mladfm lidem. kterfm ochotně pl'edával
~vé bohaté zkušenosti a sv~m příkladem Je vychovávfll
k noctivé práci a lásce k naší soclaUstlcké vlasti. Ke
svým spolunracovníkilm měl opravdově soudružské vzta-
hy. Cest jeho památce.

Redakčnf rada
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DIPLOMov2 PRAcE
1U 'l:;.L

Seznam diplomových prací obhájených
absolventy studia zeměměřického
inženýrství na stavební fakultě při VUT
v Brně v roce 1974 až 1978

Geodézie
P,ozemkové úpravy
Fotogrammetrie
Mapování
Inženýrská geodézie
Pl'Iogramoválllí
Geofyzika
Vyšší geodézie
Evidence nemovitostí

Baza Antoine
Uzlové pořady s orientací na prvých nebo
dalších bodech pořadu
Borkovcová Helena
Projekt vytyčovací sítě sídliště českosloven-
sko-sovětského přátelství, Bohunice-západ
Cupa Jiří
Určení vertikálních posuvů půdy v prostoru
cihelny v Uherském Hradišti-Mařaticích
Dostál Jiří
Výpočet souřadnic uzlových bodů polygono-
vé sítě, není-li dáIliél orientace na výchozích
bodech určujících pořadů
Hajduk Jilří
Návrh metody převodu map měř. 1:1000 měs-
ta Brna ze systému sv. Štěpána do systému
JTSK
Havlíček Svatoslav
Využ'ÍtÍ přístroje Zelss BRT pm vytyčování
a zaměřování Inženýrských sítí
Ide Josef
Zpracování naměřených převýšení v kon-
trolní nivelační síti v elektrárně dvěma po-
stupy, porovnání a zhodnocení dosažených
výsledků. I.
Khaled AI Om
Zpracování pořadu polárních systémů, na-
měřených elektI100ptlckými dálkoměry
Kosta Pavel
a) Souhrnný projekt hospodářsko-technícké

úpravy pozemků pro JZD Lhánice
b) Projekto\"ou dokumentaci hlavní polní

cesty
Křipač Jiří
Určení horizontálních posunl1 půdy v prosto-
ru cihelny v Uherském Hfladištl-Mař,aticích
Kulhánek Rudolf
Odvození kI1itéria přesnost'! délkového měře-
ní na širé trati ve stanici, které by bylo
vhodné jak pro práce mapovací, tak i sou-
časně pro rekonstrukci železničních obloukl1
Marinč Jan
Fotogrammetrické zhuštění bodového pole
metodou aeI10triangulace a metodou nezá-
vislých modelů
Massara Izzat
Zpracování naměřených převýšení v kon-
trolní nivelační síti v elektrárně dvěma po-
stupy, porovnání a zhodnocení dosažených
výsledkl1. II.
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M Partyš Pavel
Vypoocování úvodního projektu THM JZP
úseku Přenovice dol. n.-Slavk'ov u Brna tra-
tě Brno-Trenčianská Te'plá

lG Patočková Miroslava
Projekt vytyčovací sítě sídliště Brno-Bystrc

F Valíček Mojmír
DetaUní zaměření lomových stěn metodou
pozemní fotogrammetrie

pO Vejvoda Ladislav
Projekt melioračního odpadu

F Zelinková Helena
Zpracování vrstevnicového plánu lomu v mě-
řítku 1:250 metodou pozemní fotogrammetrie
pro výpočet a zabezpečení komorového od-
střelu

lG AI Sabagh Adnan
Rozbor přesnosti vzdálenosti na ose mostu
měřených elektrooptickými dálkoměry EOK
200 a AGA 700

G Blahynka Jiří
Zpracování výsledků měření pro geometric-
ký plán na souřadnicovém zapisovač;!.

G Bystřický Václav
Signalizace a současná ochrana trigonomet-
rických a zhušťovacích bodů prefabrikova-
nými signály

lG Dočkal
Projekt měření dálek l,an ocelové konstruk-
ce zastřešení zimního stadiónu v Brně

G DVlořáková Alena
Automatizace zpracování pI10filů hráze

lG Eršil Jaroslav
Zkouška komparačního elektronického ruive-
látoru

VG Haša Miroslav
Přesný převod měřených délek do 10 km do
zobrazovací roviny S-JT8K

G Hašová Jaroslava
Přesnost převýšení určeného měřením v jed-
né sestavě rl1znými nivelačními přístroji,
používanými v technické nivelaci

G Hromádka
Rekonstrukce železničního oblouku metodou
obloukových souřadnic

G Hromádková Eva
Rekonstrukce železničního oblouku metodou
trigonometrickou

G Jendryka Libor
Ověření přesnos~i hlavních bodů trasy části
dálnice v úseku Bluč'Ína-HusttOpeče

G Kačírková Marcela
Projekt bezpečnostního měření posunů v čás-
ti stavebního úseku A2-22 metra

pO Kapínus Jiří
Projekt pozemkových úprav

G Koubek Jan
Posouzení vlastnosti grafických podkladl1 za-
měřených číselnými metodami k jejich digi-
talizaci

G Kulhánroová Dagmar
Transformace místních souřadnicových sou-
stav do S-JT8K a vliv transformace na výpo-
čet výměr

G Kulhánková IreIliél
Projekt geodetického kontrolního měření
montované stavby

F Malá Marta
Rozbor chybových jevů při řešení analymc-
ké aerotriangulace v řadě a v bloku

G Marek Jaroslav
Zpracování měřických výsledků geodetické-
ho měření posunl1 základl1 u transitního ply-
novodu KSV Kralice
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Musil Vítězslav
Projekt pozemkových úprav
Miiller Petr
Projekt pozemkových úpr,av
Nádeníček František
Zkouška přesné nivelace v podmínkách
chvění přístroje se samočinným urovnáním
záměry
Němec Marian
Zhušťování bodového pole metodami analy-
tické aerotriangulace. Zhuštěni bodového
pole v jedné snímkvvé řadě metodou nezá-
vislých modelů
Novák Karel
Analýza příčin chybovosti přii digitálním
zpracování THM
Nováková Pavla
Rozbor přesnosti podl'obného polohového
bodového pole na lokalitě THM
Osinová Milada
Fotogrammetrické vyhodnocení fasády zám-
ku ve Slavkově u Brna
Pechanec
Testování a zkušební měřická práce se
streokbmorou SMK 5,5/0808
Pospíšil Jiří
Vyhodnocení technických parametrů oblou-
ků za výhybkami metodou letecké fotogram-
metrie
Procházka Stanislav
Projekt pozemkových úprav
Protivínský Rudolf
Porovnání různých metod měření horizon-
tálních a vertikálních úhlů vteřinovým teo-
dolitem z hlediska přesnosti výsledků
Sejrek Ivo
Projekt vytyčení ocelové konstrukce zastře-
šení víceúčelové haly v Brně
Štolfa
Vytyčení a geometrický plán menšího sídliš-
tě se zpracováním na souřadnicovém zapiso-
vači
Štrbíková Magda
Využití fotogrammetrie ve vodohospodář-
ském výzkumu
Tománková Pavla
Studie spojování souřadnicových soustav a
jejich převod do S-JTSK
Tomášková Marta
Projekt geodetického měření dílců ve výrobě
Vavřina Rostislav
Projekt geode1lického měření posunů zákla-
dů na transitním plvnovodu KSV Kralice
Vymazal Jan
Určení zajišťovacích bodů k bodu 73 (4313)
Moravský Krumlov, kostel sv. Floriána
Weigel Josef
Rozbor přesnosti úhlu vypočtených z měře-
ných délek

AI Skaf Mohammad Louai
Kontrolní měření deformací jeřábo'vé dráhy
Bakacs Vojtěch
Sledování poklesu 10podlažního objektu ex-
perimentální panelové výstavby v Brně-Ko-
míně
Beil Zdeněk
a) Souhrnný projekt hospodářsko-technické

úpravy pozemků proJZD Starovice
b) pl'ojektovou dokumentaci pro návrh vinic

v oblasti terasování
Berka Květoslav
Ověření kvality měřické sítě, vytvořené při-
bližně rovnoběžnými přímkami, na geomet-
rickém plánu sídliště

Cerha Jan
Přesnost vytyčení bodu protínáním zpět
Crhonková Marie
Vytyčení polohy bodu protínáním zpět
Černínová Irena
K10mplexní projekt pro vytyčeni a zaměření
sítě tíhových bodů v rámci geofyzikálního
průzkumu v žádané oblasti
Černůšek Pavel
Použití blízké fotogrammetrie v modelovém
výzkumu
Dvořák Jan
Sestavení komplexního progr,amu v Algolu
pro číselné zpraoování polohopisu, stavebni-
oovým způsobem, s ověřením na 2laměření
sídliště
Dvořák Pavel
Sestavení programu v Alg,olu pro výškopisná
měření, se začleněním ortogonálních metod,
k použití zejména pro tachymetrická měření
Englmaier Josef
Zaměření a zpraoování polohopisné složky
záJkJ1ad[)jídfiliní mapy
Gregorová Alena
Zpracování geometrického plánu sídLiště
pro mapu v měřítku 1:2880 číselným způso-
bem
Hahnová Jana
Geometrický plán a zaměření silnice
Hanuščin Vladimír
Vypr.acování pl'ojektu podrobného zaměření
areálu hradu Veveří
Hrabálek Jaroslav
Přesná polygonometrie a délkově měřené
místní sítě z hlediska využ'Ítí pro geodetické
určování posunů
Hrbáč Ota
Optimální způsob vyhotovování polních ná-
črtů při číselném zpracování místních tratí
fotogrammetrickými metodami
Kocáb Milan
Základní mapa sídliště jako výsledné úče-
lové geodetické dílo 'pro dokumentaci ukon-
čené výstavby
Kozubíková Helena
Zpracování programu pro sestavení a řešení
normálních rovnic s ověřením na změřené
nivelační sítě
Kraus Zdeněk
Projekt automatizovaného zpracování polo-
bOlPi,sného.a v}í'škQPisného ip'láJnuz výsledku
měření dálkoměry
Krňávek Lubomír
Přesný převod délek měřených elektrooptic-
kými dálkoměry (do 60 km) na referenční
elipsoid a do zobrazovací roviny používané-
ho souřadnicového systému
Maňásek Tomáš
Využití fotogrammetrických metod při za-
měřování kulturních památek
Medek Jiří
Srovnání výkonnosti fototeodolitu Photheo
1318 a universální měřické komory UMK 10/
/1318 při zaměřování těžebních lokalit.
Mikita Pavel
Přesné lokální geodetické sítě a jejich vy-
užití
Mikulka Ivan
Způsoby vytyčování svislic optickým prova-
žovačem
Pulkertová Ludmila
Pl'ojekt vytyčovací sítě pro sídLiště Líšeň -
I. st,avba
Rl8.slan Nidal
a) Souhrnný projekt hospodářsko-technické

úpravy pro JZD Starovice
b) Projektovou dokumentaci pro návrh vi-

nic v oblasti terasování
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Rinda Jiří
Sledování sedání vysokých náspů pro stavbě
dálnice
Salcburger Jiří
Vypracování výpočetních postupů a progra-
mů pro lmlkulátor SHARP na geodetické úlo-
hy pro použití v podniku
Sedláková Marie
Elektronické měření délek
Sporysz Jiří
Návrh a výstavba polní komparační základ-
ny
Soukup František
Gyrosk1opická orientace
Štourač J.aroslav
naměření a zpracování výškopisné složky zá-
kladní dťHní mapy
Švejnoha Jan
Dokumentace současného stavu staveniště
Uberhuber Jiří
Zauzlené pořady s orientacemi na libovol-
ných bodech porodů a zpracování programů
pro jejich výpočetní zpracování
Volný Bohuslav
Návrh parcelace a vyhotovení geometrické-
ho plánu pro udělování práva osobního uží-
vání zahrádek

Banszel Eduard
a] Generel pozemkových úprav pro sloučené

IZD Křídla, okres Zdál' n. Sáz.
b] Organizace půdního fondu pro farmu

Olešná
Burešová Naděžda
Justáž a vyhodnocení na stereografu F
El-Din Fattal Mohamed Badr
Využití jednosnímkové fot'ogoommetrie pr,l
zaměřování fasád zámku v Hustopečích n.
Bečvou
Gergely Ladislav
Aplikace blízké fotogr,ammetrie při zaměřo-
vání zborcených ploch v modelovém výzku-
mu
Hájek Karel
Určení vertikálních posunů půdy v důsledku
těž!by cihlářslké ,hlfny v C'ihelně v Mařatlcích
v okresu Uherské Hradiště
Hanzl Vlastimil
Určení horizontálních posunů půdy v dů-
sledku těžby cihlářské hlíny v cihelně v Ma-
řaticích v :okr. Uherské Hradiště
Hrdina
Experimentální měření tepl10t .vzduchových
vrstev v blízkosti zděné budovy.
Kašpar Miroslav
Zkouška přístroje pro vytyčení přímky
Látal Jiří
Porovnání přibližných metod vyrovnání po-
lygonových pořadů s metodou nejmenších
čtverců
Macháčková Dana
Zaměření ,a číselné zpracování polohopisu
části sídliště jako podklad pro geometrický
plán
Masařík Vojtěch
Zkouška funkce kompensátoru nivelačního
přístl'oje Zeiss Ni 002
Maštera Vladimír
a] Generel pozemkových úprav pro sloučené

JZD Křídla, okr. Zdál' n. Sáz.
b] Organizace půdního fondu pro farmu

Nová Ves u Nového Města
Novotný Pavel
Studie programů pro výškopisné výpočty a
zobrazení vrstevnic lineární interpolací
Pálenský Vl,adimír
Přesnost profilů a z nich určených výpočtů
kubatur sestrojených z map v měř. 1:1000
pro projekty inženýrských sítí

Piperidu Dimitrula
Uplatnění fotogrammetrie při mapování míst-
lllch slti ve velkých měřítkách
Polášek Miroslav
Rekonstrukce železničního oblouku polygo-
nální metodou
Satínová Marie
Rekonstrukce železničního oblouku polygo-
nální metodou
Satr.azami Christodoulu Stavroula
Organizace výrobního cyklu THM
Slabý Jaroslav
Užití fotoelektrického komparačního nivelá-
toru k měření průhybu mostních konstrukcí
Škorňa }osef
Instrukce pro ge10detické a kartografické
zajištění seismických měření v rámci geofy-
zikálního průzkumu
Šlechta Karel
Optimální hodnota střední chyby m pro jed-
nu nivelační sestavu v podmínkách průmys-
lového mikroklimatu
Trubák Antonín
Sledování kubatury výlomu ve skalní stěně
v tunelu Č. 7 v Adamově metodou pozemní
stereofotogrammetrie
Vejdovská Božena
Automatizace výpočtu a zobrazení polohopi-
su i výškopisu s uvěřením na tachymetric-
kém zaměření sídliště
Vendolský Miloš
Instrukce pro geodetické a kartografické
zajištění komplexních metod (geoelektriky a
geomagnetiky] v rámci geofyzikálního prů-
zkumu
Vitula Alexej
Vyhodnocení výsledků bezpečnostních měře-
ní posunů v souvislosti s Výstavbou metra
v Praze
Vokřínek Libor
Plánování fotogrammetrických prací při ma-
pování ve velkém měřítku
Ziad Helwani
Projekt zhuštění trigonometr/ické sítě a vy-
tyčení osy komunikace (tunelu]
Zaloudek Bl,ahoslav
Podklady pro geometrický plán silnice dál-
ničního typu

Adam Jan
Aerotriangulace z nezávislých modelů se
specif'ickým využitím možností stereometro-
grafu "FU
Adamová Vladimíra
Využití existujících leteckých snímků pro
projekt zakládání a úpravy vinic
Čevora 1\110
Transformace tížnicových odchylek z jedno-
ho geodetického systému do jiného
Fišer Zdeněk
Obecný příp,ad pozemní analytické fotogram-
metrie ke zjišťování tvarů a deformací vy-
sokých staveb

Hladký Jar,omír
Projekt teras pl'O výsadbu vinic v JZD Sta-
rovice
Holec Jaroslav
Měření vlhkosti vzduchu na zkušební zá-
kladně
Holenk,a Milan
Využití přístroje Zeiss BRT 006 ke stanovení
kruho'Vitosti speciálních ocelových konstruk-
cí v průběhu montáže
Hořava Čeněk
Zklouška průběhu svislých paprsků v blíz-
k10sti masivních stěn

1979/119



Geodetický a kartografický obzor
120 roi!ník 25/67, číslo 4/1979

Hudečková Eva
Určení bodu podrobného bodového pole ře-
tězci s bočními záměrami

Jahoda Stanislav
Zjišťování podzemních nevodivých objektl1
elektrickou odpoI'oVOU metodou pro arch.
prl1zkum a invest. výstavbu historického jád-
ra města Brna
Krupička Milan
Použití pozemní fotogrammetrie při zaměro-
vání kraso~ých útvarl1
Mahdal Bohumír
Vliv vnějších čirritell1 na přesnost měření
posunu výškové budovy hydI'ostatickou ni-
velací a optickým pI'Ovažováním
Matějka Luděk
Ortogonální systémy měření sídliště
Mazač Zdeněk
Měření teplot vzduchu na zkušebním teplot-
ním poLi
Nádeníček Miroslav
Zaměření a zpracování části sídliště poIl1()cí
polygonové sítě a pomocí sítě paralelních
měřických přímek a porovnání obou zpl1so-
bů
Pavlík Milan
Vyhodnocení lichoběžníkového řetězce pro-
gramovatelným elektronickým kalkulačním
strojem TEXAS TI 59 pro mikrogra'Vimetric-
ký průzkum
Pexa Pavel
Sledování fluktuace světla fotoelektrickým
klQmpaoočním nivelátorem v závislosti na
změně atmosferických podmínek
Pospíšil Petr
Analytická blízká fotogrammetrie v modelo-
vém geotechnickém výzkumu
Slavíček Dalibor
Určení zeměpisné šířky z měření vodorov-
ných směru na hvězdy
Ševčíková Dagmar
Výpočetní program pro rl1zné varianty úloh
úhlových a směwvých protínání
Va1'ihrach Lubomír
a) Souhrnný projekt hospodářsklQ-technické

úpravy PlQzemkl1pro JZD Starovice
b) ProjekoovlQu dokumentaci prlQ návrh vi-

nic v oblasti terasování
Včelica Alois
Metody astronomické orientace pomocí slun-
ce při PlQdrobném měření

Zpracoval: Inq. Kasta,
FSv, katedra geodézie VUT v Bmě

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Geodezija i kartografija, č. 10/78

Jaščenko, V. P.: Úkoly pro stavby Sibiře se plní včas,
s. 1-4.

Alonin, V. J.: Hrdinský čin komsomolcl1, s. 4-7.
Curkov, V. Je.: Sjednocené komplexní expedice, s. 7-1l.
Ústřednímu vědeckotechnickému ústavu geodézie, kar-
tografie a fotogrammetrie F. N. Krasovského - 50
let, s.' 11-14.

Konšin, M. D. - Sokin, S. P. - Gol'dman, L. M.: Topo-
grafická letecká fotogr8lIIllIl1e~ifiev CNIIGAiKu, s. 15
až 20.

Bol'šakov, V. D. - Byvšev, V. A. -- Neuman, Ju. M.:
Řešení špatlně pOldmíněnýoh soustruv normáliIlJÍclh rov-
nic, s. 20-23.

Buga;ev, Ju. G. - Maslennikov, A. S. - Savel;ev, A. V.:
Polní kontrola stability práce stanic leteckých radio-
vých dálkoměrných systémů typu RDS-2, s. 24-26.

Vasil';ev, A. F.: Rozbor přesnosti měření s maximálním
využitím informace, s. 27-30.

Vasil'čuk, V. G. - Šendrik, N. K. - Smol;arov, A. G.
- Sel;aninov, V. M.: Nastavení úhhl předstihu u ka-
mery AFU-75, s. 30-32.

Kulickaja, Ja. F. - Jordanašvili, T. G. - Janin, I. D.:
Určení základního astronomického bodu na stanici
Molodažnaja v Antarktidě, s. 32-36.

Sytnik, V. S. - Gorsenkov, B. G. - Kl;ušin, A. B.:
Inženýrsko-geodetické práce a výzkum ve stavebníctví,
s. 36-39.

Gubenko, Je. N. - Kim, A. C. - Krasavcev, M. A.: Zo-
becnění geodetických metod určování náklonu komí-
nl1 prl1myslových podniků, s. 39-49.

Anulri;ev, O. I. - Dmitri;ev, V. G.: Některé otázky vý-
zkumu blokových fotogrammetrických sítí na mode-
lových sttrch, s. 50-56.

Guk, A. P.: Zhotovování fotoschémat pomocí radiolokač-
ních snímkl1, s. 56-58.

Filančuk, 1. V.: Zvláštnosti technologií vyhotovování map
s využitím kosmických snímkl1, s. 59-63.

Serben;uk, S. N.: Automatické vytváření systéml1 geo-
metrických znakl1 na tematických mapách, s. 63-67.

Reminskij, A. A. - Krochmal', Je. M.: Potřebná kniha,
s. 68-69.

Na kolegiu Hlavní správy geodézie a kartografie při
radě Ministrl1 SSSR a v presidiu odborového svazu
pracujících v geologiakém prnzkUllll'll,s. 70

Měsíčník bezpečnosti práce, s. 71.
Van in, A. G.: Valné shI'omáždění ICOMOS, s. 72.
Lebedev, N. N.: Předběžné určení přesnosti pomocí při-
rozených hodlnot txigonometrnc,kýah funkcí, s. 75-78.

Lev Nikolajevič Kel1' - nekrolog, s. 79.

Geodezija, kartografijil, zemeustrojstvo, č. 6/76

Peevski, V.: Profesor F. N. Krasovskij a jeho úloha
v rozvoji sovětské geodetické vědy, s. 3-5.

Homorodi, L.: Některé pifOiblémy s ,př'Lpravou a kv!lJlifi-
kací geodetl1 v Maďarsku, s. 6-7.

Pistik, N.: Příprava geodetl1 a topografl1 na středních
odborných školách v SSSR, 8-10.

Vučkov, P.: Postgraduální studium geodAtických kád-
1'11pro územní organizaci v BLR, s. 11-12.

Bakalov, P.: Vliv výchozích dat na výsledky vyrovnání
státních geodetických sítí, s. 12-17.

Banov, B. - Senokozli;ev, N.: Metoda vyrovnání trigo-
nometrických sW, s. 17-19.

Halmoš, F.: Moderní měřická a výpočetní technika při
budování geodetických sítí, s. 20-24.

Tomova, P. - Btílčinov, V.: Statistický výzkum měře-
ných zenitových úhll1 a jejich rozdíly, s. 25-29.

Stanev, V.: Obecné vzorce určení objemu nepravidelné-
ho polyedru, s. 30-34.

Andreev, M.: Souhrn perspektivních a neperspektivních
azimutálních proj.qkcí a vytvoření nové vertikální va-
rianty azimutální projekce, s. 35-38.
s. 35-38.

Dakovská, 1..' Mezinárodní vědeckotechnická konference
o vzdělávání geodetl1, s. 38.
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hu a jeho kartografického vyjádření ve speciálních a
tematických mapách, s. 341343.

Caebler, V.: Možnosti rozmístění bodových kartografic-
kých značek, s. 343-346.

Stange, L. - Swiatek, K.: "Drážďanský způsob" k od-
vození velkých vzdáleností kvazisimultánních lasero
v\ch pozorování UDZ, s. 347-349.

Krause, C.: Za větší úspěchy v socialistickém soutěžení
uvědomělým využíváním novátorských nal-ízení, s. 325
až 327.

Teimonn, H.: Jak využíváprmlozní úsek KDT náš odbor-
ný časopis? Vyhodnocení časopisu "Vermessungstech-
nik" z hlediska inženýrsko-geodetické 'Praxe, s. 328 až
329.

Stork, W.: Příspěvek KDT při řešení technických, tech-
nologických a ekonomických otázek z oblasti eviden-
ce nemovitostí, s. 330-332.

Aehnelt, C.: Vyšetřování termoplilstických deformací že-
lezobetonových konslrukcí a prefalJrikátů, dil 1. Pro-
sti'edky měření, s. 332-334.

Reppchcn, C.: Vyšetřování termoplastických deformací
ž,<Jlezobelonových konstrukci a prefabrikátů, díl 2. Mě-
řické pole a interpretace výsledků, s. 335-337.

Reissmann. C.: Jaké zvýšení přesnosti lze oi::ekávat po-
mocí vyrovnáni, s. 337-3311.

Frpi/og, P. - Zschiesche, K.: Zkušenosti o dosažitelné
přesnosti souososti s laserovými přístroji v terénu,
s. 338 až 340.

BoUn, B. M. - Zielecinski, B.: Metodika k určení olJsa-

V přípravě pro příští GaKO jsou:

ROULE, M., KURZ, A., MAREK, ].: Automatizace
tvorby a obnovy map velkého měřítka v CSSR
a její další perspektivy

ŠOLC, ].: FIG a súčasný stav geodézie vo svete
MICHALČAK, O., ADLER, E., SOKOL, 5., STANĚK, V.:

Vybrané aplikácie nových metód v inženierskej
geodézii

ZEMAN, A.: Odhad vlivu mořských slapů na nive-
lační měření

BENEŠ, F.: Chyby při proměřování nivelačních latí

OPRAVUJEME
THEODOLITY

" , '"NIVELACNI PRISTROJE
ZÁMERN~ LATĚ

SPECIÁLNf OPRAVNA PRAHA5,JANÁČKOVO NÁBJ\ežf15
piUJEM

15000 PRAHA S, Jan,ekovo n'bfeli 15
46000 LIBEREC,5. kvitna J2
36000 PLZEŇ, Vele.lavlnova 2S
70000 OSTRAVA I, Milieova 4

no 00 OLOMOUe, tflda O.vobozanr 27
37001 ČESKé BUDIJoVICE. Hra.h.bnl20
500 00 HRADEC KRALOvé. Re•• Jova 600
080 01 PRElov, ulice červene; arm'dy t1
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Nabí~íme vám tři knihy z produkce
SNTL - Nakladatelství technické literatury

První svazek dvoudílné vysokoškolské učebnice; seznamuje
s významem deskriptivní geometrie pro technickou praxi, pro·
bírá různé geometrické příbuznosti o vlastnosti kuželoseček,
různé druhy promítání, uvádí metody k určování řezů o průniků
o zabývá se teoretickým řešením střech o topografickými plo-
chami.

Posluchačům prvního ročníku stavební fakulty, zejména oborů
architektury o pozemního stavitelství, stavebním inženýrům
v projektových ústavech o v provozu.

208 stran, 265 obrázků, váz. 18 Kčs

Měřické pf~á(e na stavbách L
Použití technických předpisů o norem ve stavební měřické
praxi

Přehled předpisů o norem, které se týkají nebo souvisí s mě-
řickými pracemi no stavbách všeho druhu. Usnadňuje orien-
taci v platných směrnicích o normách, čímž se také ovlivní
jednání mezi jednotlivými partnery

2. vydání, 228 stran, 59 obrázků, 63 tabulek, váz. 26 Kčs.

Měříckě práce na stavbá.ch II.
Měřická praxe

Obsahuje popis různých měřických metod o postupů uZlva-
ných při měřické praxi no různých druzích staveb, měřických
pomůcek o přístrojů s přihlédnutím k různým způsobům čtení.
Navozuje ve výkladu o v řešení jednotlivých případů no nor-
my o předpisy uvedené v prvním dílu..
2. vydání, 272 stran, 292 obrázků, 12 tabulek, 1 příloho, váz.
41 Kčs

Tyto knihy jsou určeny Inzenyrum o středně technickým pra-
covníkům v geodézii o v projektování staveb.

Zde odstř'ihně,te a ,pošle;te J1I8. adI1eSIUSNTL - Nakladatelswí technické literatury, odbytové oddělení,
113 02 Praha 1, Spálená 51

(JHJF[)N!\(·:1 IIS r Ft<
Objednávám( e 1 závazmě · ... výt. Drábek - Harant - Setzer: Deskriptivní geometrie 1

· . .. výt. Stani!k - Svoboda: Měřické práce na stavbách I.

· . .. výt. Staněk - Svoboda: Měřické práce na stavbách II.


