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KOUBEK, F.
Výz!lam Sj:olu::ráce se sovětskou geodetickou službou
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Č. 1, str.
1-4
Pojednání hodnotí význam spolupráce naší geodetické
služby s geodetickou službou SSSR za u.lynulých 40
let poválečného vývoje. příklad sovětské geodetické
služby umožnil zlepšení společensko-politického po-
stavení našeho odvětví v systému čs. státní správy a
rřis.cěl k vytvoření sam'lstatného resortu pro geodézli
a kartografii. Progres:vl1í vědeckotechnický rozvoj geo-
de:ické služby SSSR se stal základem rozsáhlé spolu-
práce obou našich služeb, jejíž výsledky znamenají
zvýšení technické úrovně geodetické služby CSSR. Cs.-
-sovětská spolupráce vtiskla činnosti naší' služby in-
ternacionální charakter a umožnila její zapojení do
mnohostranné spolupráce geodetických služeb soc:a-
íistických států.

528.14:517.3
KABELÁČ, J.
Užití integrace v metodě nejmenších čtverců
Geodetický a kartograíícký obzor, 31, 1985, Č. 1, str.
4-9, 1 obr., 1 tab., lit. 3
Náhrada sumarizace v podmínce [vv] min in-
tegrací. Odvození normálních rovnic. Stanovení před-
pokladů pro výhodné roužití metodY, zejména při ur-
čování parametrů vyrovnávací funkce. Demonstrace na
různých příkladech z praxe.

551.24:528.721.22

B1TTERER, L.
Určenie priestorovej j:olohy hornlnových diskontinnít
numerickou analógovou fotogrametrlon
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, č. 1, str.
9-14, 4 obr., 1 tab., lit. 6

Fotogrametrlcké určen'e geometrických rarametrov
horninových diskontinuít. Terénne meračské prá'ce a
postup fotogrametrického vyhodnocovanla s optimali-
začným výpočtom. Odvodenie presnosti fotogrametric-
kého vyhodnocovania ma tematickým modelova ním.

531.7.08: 528 [437)

SANDA, V.
Metrologie, jeji náplň a význam
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Č. 1, str.
14-19, 1 obr., lit. 26

Seznámení s pojmy, předpisy a návaznostmi pro prá'
xi v oblasti metrologie a částečně zkušebnictví v čs.
geodézii s uvedením významu metrologie pro národ·
ní hos •.odářstvL

1528:061.1 (47 + 57) ]: 1528:061.1 (437) ]

KOY6EK, <p.
3HB'IeHl1e COTpY,lIHH'IeCTBa C COBeTCKOH reO,lle311'1eC-
KaH cnYlK60H

reO,lle3HlIeCKHH 11 KapTorpaepHlIeCKI1H 0630p, 31,
1985, N° 1, CTp. 1-4

3HalleHHe COTpY4HMlIecTBa reoAe3MlIecKOH cny~6~
4CCP (rC 4CCP) C reo.n.e3I1l1eCKOH cny~60H CCCP
(rc CCCP) BO BpeMll npownblX 40-a neT nocne-
soeHHoro pa3BI1TI151. npl1Mep COBeTCKOH reO,lle3MlIec-
KOi't Cl1y~6bl n03B0l11-!I1 YI1YllWHTb 06l1jeCTBeHHo-no-
11,I"'VllleCKOe nOnO~eHl-!e Hawe~ OTpaCI1M B CHCTeMe
4exocnOBa~Koro rOCY4apCTBeHHoro ynpaBneHMH H
nocoAeHcTBoBal1 C03.D.aHMIO caMOCT051Tel1bHOrO Be-
1l0MCTBa reOAe3111111KapTorpaej:lMI1. nepe,llOBOe HaVlI-
HO--;-eXHl1l1eCKOe pa3BMTI1e rc CCCP CTal10 OCHOBOH
LlmpoKoro COTPy.o.Hl1l1eCTBa HaWI1X cny~6, pe3ynbTa-
rbl KOToporo npe.l!CTaBI151IOT nOBblweHHe TeXHHlIec-
~oro VPOBH51 rc 4CCP. 4eXOCI10Ba~KO-COBeTCKoe
COTPYAHl1l1eCTBO Hann*1-!110 nellaTb Ha Me~,llYHapO,ll-
Ht-'" xapaKTep ,lle51TenbHOCTI1 HaweH cny~6bl M no-
co"eMCTBOBano ee BKnlOlIeHMIO "B MHorocTopoHHoe
CQTPYAHl1l1eCTBO rccc.

528.14:517.3

KA6EnA4, 1/1.
npl1MeHeHHe I1HTerpHpoBBHHSI B MeTO,lle HaHMeHb-
WI1X KBa,llpaTOB

reO,lle311l1eCKMH H KapTorpaepMlIecKMH 0630p, 31,
1985, N° 1, CTp. 4-9, 1 pMC., 1 Ta6., I1HT. 3

3aMeHeHI1e CYMMMpOBaHI151 B ycnoBMM [vv] = min.
I1HTerpMpOBaHl1eM. B~BO,ll HopManbH~x ypaBHeHMH.
Onpe,lleneHl1e npe,llnOnO~eHI1H An51 B~rOAHoro npl1-
MeH8HHH MeTO,lla, B oc06eHHocTI1 npl1 B~lIMCl1eHI1I1
napaMeTpoB BblpaBHMBalOl1jeH epYHK~MM. ,lI,eMOHCTpa-
~M51Ha pa3HblX npl1MepaX 113 npaKTHKM.

551.24:528.721.22

6I11TTEPEP, n.
Onpe,lleneHHe npocTpaHcTBeHHoro nono~eHHSI npe-
pblBHOCTI1 ropHblx nopo,ll C Hcnonb30BaHI1eM '1HCneH-
HOH aHanoroBoH epoTorpaMMeTpl1H

reoAe3MlIeCKI1H 11 KapTorpaej:ll1l1eCKHH 0630P, 31,
1985, N° 1, CTp. 9-14,4 pMC., 1 Ta6., nHT. 6
<poTorpaMMeTpl1l1eCKOe onpeAeneHHe reoMeTpMlIec-
KMX napaMeTpoB npepblBHoCTM ropHblx nopo,ll. no-
neB~9 reO,lle3l1l1eCKl1e pa60T~ H npo~ecc ej:lOTorpaM-
MeTpHlIecKoH 06pa60TKH C onTI1MI13YIOl1jI1MH Bbllll1C-
neHM51MM. BbIBO,ll TOllHOCTM ej:lOTorpaMMeTpl1l1eCKO~
06pa60TKI1 C Mcnonb30BaHI1eM MaTeMaTl1l1eCKOrO MO-
,llenl1pOBaHI151.

531.7.08:528 (437)

WAH,lI,A, B.
MeTponorl1S1, ee CO,lleplKaHHe 11 3Ha'leHHe

reO,lle3HlIeCKMH 11 KapTorpaepHlIecKMH 0630P, 31,
1985, N° 1, CTp. 14-19, 1 pHC., nl1T. 26
nOH51TI151, npaBl1na 11 cneACTBI151 ,lln51 npaKTHKH
B cepepax MeTpOnOrl1H 11 lIaCTl1l1HO HcnblTaHMH B lIe-
xocnoBa~KoH reO,lle31111. 3HalleHI1e MeTp0l10rl1H ,lln51
HapO,llHOrO X0351HCTBa.
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KOUBEK, F.
Bedentung der Zusammenarbelt mít dem sowjetischen
geodiitischen Dienst
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 1,
Se:te 1-4
Dle Abhandlung schiitzt dle Bedeutung der Zusammen-
arbel! unseres geodiitlschen Dlenstes ml! geodiitl-
schem Dienst der UdSSR ln vergangenen 40 Jahren
der Nachkrlegsentwlcklung. Vorbild des sowjetischen
geodiitlschen Dlenstes ermogllchte eine Besserung der
gesellschaftllch-polltischen Lage unseres Faches lm Sy-
stem der tschechoslowakischen Staatsverwaltung und
trug zur Bildung eines selbstiindlgen Ressorts fUr
Geodiisie und Kartographle beJ. Progresslve w:ssen-
schaftllchtechnlsche Entwlcklung des geodiitlschen
Dienstes der UdSSR begriindete eine umfangreiche Zu-
sammenarbeit unserer beiden Dienste und Ihre Er-
gebnisse trugen zur Hochentwlcklung des technlschen
Nlveaus des geodiitlschen Dlenstes der ČSSR bel. Tsche-
choslowak!sch-sowjetische Zusammenarbel! priigte der
Tiitigkeit unseres Dlenstes einen internatlonalen Cha-
rakter ein und ermtiglichte Ihre Elnfiihrung in die
vielseitlge Zusammenarbeit der geodiitlschen Dienste
der sozialistlschen Staaten.

528.14:517.1
KABELÁČ, ).
Nutzung del' Integratinn in der Methode der kle in-
sten Quadrate
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 1,
Seite 4-9, 1 Abb., 1 Tab., LIt. 3
Ersa tz der Summarisation in der Bedingung [vv]
= Min mittels Ihrer lntegr:erung. Able:tung der
Normalglelchungen. Feststellung der Voralls:;et?\lDge,
fUr elne vorteilhafte Nutzung der Methode, nameltl:ch
bel Bestlmmung der Parametern der Ausgle:chíunk-
tlon. Vorftihrung auf verschiedenen Beispielen aus
der Praxis.



551.24:528.721.22
BITTERER, L.
Bestimmung der Raumlage von Mineraldlskontunuitii-
ten mittels nnmerlscher Analogphotogrammetrie
GeodetickS; a kartografickS; obzor, 31, 1985, Nr. 1,
Seite 9-14. 4 Abb., 1 Tab., Lit. 6
Photogrammetrlsche Bestlmmung von geometrischen
Parametern der Mineraldiskontlnuitilten. Feldmessar-
beiten und Verfahren der photogrammetrischen Aus-
wertung mit Optlmalisatlonsberechnung. Ableitung der
Genaulgkeit photogrammetrlscher Auswertung Hilfe
von der mathematlschen Modelllerung.

531.7.08:528(437)
ŠANDA, V.
Metrologie, ihr lnhalt und Bedeutung
GeodetickS; a kartografickS; obzor, 31, 1985, Nr. 1,
Seite 14-19, 1 Abb., Lit. 26
Bekanntmachen mit Begriffen, Vorschriften und Ver-
blndungen fUr dle Praxls lm Berelch der Metrologie
und tells lm PrUfungswesen in tschechoslowaklscher
Geodilsie mlt Angaben von der Bedeutung der Metro-
logie fUr dle Volkswlrtschaft.

[528:061.1(47+ 57)]: [528.061.1(437)]
KOUBEK, F.
Slgnificance of Cooperation wlth Sovlet Geodetlc Servi-
ce
GeodetlckS; a kartografickS; obzor, 31, 1985, No. 1,
pp. 1-4
The discourse evaluates slgnificance of cooperatlon of
our geodetlc service wlth the Sovlet one during past
40 years of the postwar development. An example of
the Soviet geodetic service gave posslbllity to impro-
ving the social-politlcal position of our branch in the
system of Czechoslovak state administration, and con-
trlbuted to creatlng the lndependent branch for geo-
desy and cartography. The progresslve scientlfic-tech-
nical development of the geodetic servlce of the USSR
became ground for extensive coopera tlon of both our
services tha t resulted in rislng the technical level of
the Czechoslovak geodetic servlce. Czechoslovak-So-
viet cooperatlon has impressed an international cha-
racter to the actlvlty of our servlce, and has glven
the posslblllty of !ts connectlon wlth the multllateral
cooperatlon of geodetlc servlces of soclalist countries.

528.14:517.3
KABELÁC, J.
The Use of Integration in the Least Squares Method
GeodetlckS; a kartografickS; obzor, 31, 1985, No. 1,
pp. 4-9, 1 fig., 1 tab., 3 rer.
Replacing the summarlzatlon ln the [vy] = min con-
dltlon by integration. Derlvlng norma 1 equatlons. Set-
ting preconditions for advantageous use of the me-
thod, especially w!th determining parameters of the
adjustment functlon. Demonstratlon on varlous examp-
les from practice.

551.24:528.721.22
BITTERER, L.
Determlnlng the Space Posltion of Rock Discontinul-
Hes by the Numerlcal Analogue Photogrammetry
GeodetickS; a kartografický obzor, 31, 1985, No. 1,
pp. 9-14, 4 fig., 1 tab., 6 ref.
Photogrammetrlc determinlng the geometrlcal para-
meters of rock dlscontlnuitles, field measurements,
and the process of photogrammetric plotting with
optimlzing computation. Derlvlng the accuracy of ph 0-
togrammetric plottlng by means of the mathematlcal
modelling.

531.7.08:528(437]
ŠANDA, V.
Metrology, Us Contoots and Signlficance
GeodetlckS; a kartografickS; obzor, 31, 1985, No. 1,
pp. 14-19, 1 flg., 26 ref.
lntroductlon to conceptions, regulatlons, and con-
tacts wlth practlce ln the sphere of metrology and
partially of testing ln Czechoslovak geodesy. Signi-
flcance of metrology for natlonal economy.

[528:061.1(47+ 57)]: [528.061.1(437)]
KOUBEK, F.
Importance Bttribuée il lB coopération avec le Service
Géodésique Soviétlque
GeodetlckS; a kartografickS; obzor. 31, 1985, No. 1,
pages 1-4
Le tralté évalue l'lmportance attribuée A la coopéra-
tlon du Servlce Géodéslque Tchécoslovaque avec le
Servlce Géodéslque Sovlétique pendant la période des
quarante dernleres années d'évolutlon apres-guerre.
L'exemple du Servlce Géodéslque Soviétique permlt
l'amélloration de la sltuatlon sociale et polltlque de
notre branche dans le systeme de l' Administratlon
d'Etat Tchécoslovaque et contribua A la création d'un
ressort lndépendant pour la géodésle et la carto-
graphle. L'évolutlon progressive sCientifico-technique
du Service Géodésique Soviétlque devlnt la base d'une
coopération étendue mutuelle des services mentionnés,
dont les résultats représentent l'augmentation du nl-
veau technique. La coopératlon tchécoslovaco-sovléti-
que donna A notre servlce une empreinte de caractere
lnternatlonal et permit son intégratlon A la coopéra-
tlon multllatérale des services géodesique des pays so-
clallstes.

528.14:517.3
KABELÁC, J.
Utllisation de l'iutégration dans la méthode des
moindres carrés
GeodetlckS; a kartografickS; obzor. 31, 1985, No. 1.
pages 4-9, 1 il1ustration, 1 tabieau, 3 bibliographies
Compensatlon de la totallsation conditionnelle [vvv] =
= min ses lntégratlons. Dérivation d'équations norma-
les. Détermlnation des conditlons préalables pour uti-
lisation avantageuse de la méthode, surtout pour dé-
termlnatlon des parametres de la fonctlon de com-
pensation. Démonstratlon sur différents exemples pra-
tlques.

551.24:528.721.22
BITTERER, L.
Détermination de la position des discontinuités des
roches par lB photogrammétrie analogue
GeodetlckS; a kartograflckS; obzor. 31, 1985, No. 1,
pages 9-14, 4 lllustrations, 1 tableau, 6 bibliographies
Détermlnation, photogrammétrique des parametres géo-
métrlques des dlscontinultés des roches. Travaux de
levé effectué dans le terraln et procédé de la resti-
tution photogrammétrique A cal cul optimal. Dérivatlon
de la précislon de la restltution photogrammétriq ue
par modele mathématique.

531.7.08:528(437J
ŠANDA, V.
La métrologie, tílche et importance
GeodetlckS; a kartografickS; obzor. 31, 1985, No. 1,
pages 14-19, 1 lllustratlon, 26 bibllographies
Connalssances réalisées avec les notions, les regles
et les relatlons pour la vle pratique dans le domaine
de la métrologle et partiellement de l'expérlmentatlon
dans la branche de la géodésie tschécoslovaque en
inltiant l'lmportance de la métrologie pour l'économie
natlonale.



Geodetický a kartografický obzor
roěník 31/73, ěíslo 1/198!S 1

Význam spolupráce se sovětskou geode-
tickou službou

Jubilejní 40. výročí osvobození Československa So-
větskou armádou dává jedinečnou příležitost ke
zhodnocení téměř 40leté spolupráce naší geodetické
služby s geodetickou službou SSSR. Tato spolupráce
zasáhla rozhodujícím zpňsobem do vývoje česko-
slovenské geodézie a kartografie v celém pováleč-
ném období. V prvé řadě umožnila zlepšení spole-
čenskopolitického postavení našeho odvětví v systé-
mu čs. státní správy tím, že inspirovala založení sa-
mostatného resortu pro geodézii a kartografii a vy-
budování jeho komplexní organizace na územním
principu. Dále přispěla k výraznému rňstu technic-
ké úrovně naší geodetické služby tím, že se zamě-
řila na realizaci technicky náročných úkolň geode-
tického zabezpečení socialistické výstavby a obrany
státu. Konečně vtiskla činnosti naší služby interna-
cionální charakter tím, že ji zapojila do mnoho··
stranné mezinárodní spolupráce v rámci společen-
ství geodetických služeb socialistických státň
(GSSS).
Zásluhou spolupráce se Sovětským svazem se vý-

voj naší geodetické služby vyznačoval v celém
obdo.bí uplynulých 40 let progresívní dynamikou
a cílevědomou orientací do budoucna. Příklad sovět·
ské geodézie a kartografie nám pomohl překonat
problémy prvních poválečných let, spojené s orga-
nizační roztříštěností služby, s nedostatkem inženýr-
skotechnických kádru, s neuspokojivým technic-
kým vybavením a s dalšími pozustatky předmni-
chovské republiky a okupace. V uplynulých letech
nám spolupráce s geodetickou službou SSSR usnad-
nila plnění rozsáhlých geodetických a kartografic-
kých prací vyplývajících z nutnosti urychlené ob-
novy válkou zničených oblastí a závodu a z potřeb
následné socialistické výstavby našeho státu včet-
ně socializace zemědělství. Po vzoru sovětské geo-
detické služby byla vybudována vědeckovýzkumnií
základna čs. geodézie a kartografie, která ve spo-
lupráci s partnerskými výzkumnými ústavy v Se·
větském svazu a ostatních socialistických státech
umožňovala držet krok s vývojem našeho oboru ve
světě. Stejně jako v celém národním hospodářství
byl vývoj za uplynulých 40 let i v odvětví geodézie
a kartografie provázen řadou revolučních změn
v organizační, technické, ekonomické, normativně-
-právní i legislativní oblasti, které jsou dňsledkem
vlivu a příkladu geodetické služby SSSR.

2. Příklad sovětské geodetické služby

Na vývoj geodetické služby v poválečném Českoslo-
vensku pusobila geodetická služba SSSR především
příkladem svého postavení ve státní správě. Toto
postavení bylo dáno dekretem V. I. Lenina ze dne
15. března 1919 o zřízení Nejvyšší geodetické sprá·
vy jako centrálního orgánu státní geodetické služby
sovětského Ruska. Dekret svým pojetím dokumen-
tuje nezbytnost organizačního sjednocení různých

Ing. František Kou,bek,
předseda ČUGK

složek geodetické služby pod státní řízení do jed-
noho resortu. Dále dekret ukládá Nejvyšší geode-
tické správě zabezpečovat požadavky národního
hospodářství na geodetické a kartografické prác,~
v zájmu jeho plánovitého rozvoje a k tomuto účelu
koordinovat geodetickou činnost všech resortů, vy-
dávat všeobecně závazné technické předpisy, řídit
výrobu geodetických přístrojíl, organizovat výzkum-
né práce v oblasti geodézie a v návazných oborech,
vést dokumentaci geodetických a kartografických
materiálu a rozvíjet mezinárodní spolupráci s geo-
detickými organizacemi zahraničních států. Vedle
úkolň státní geodetické služby jsou v dekretu stano-
veny i cesty a prostředky k jejich uskutečňování
včetně organizace geodetické služby.
V této souvislosti je třeba zduraznit okolnost, že

dekret o zřízení Nejvyšší geodetické správy byl vy-
dán v období, kdy mladá sovětská republika svádě-
la těžký zápas o svou existenci v bojích proti do-
mácí kontrarevoluci i zahraniční intervenci. Počet.
ní a materiální převaha kontrarevoluce a interven-
ce nad silami Rudé armády byla několikanásobná,
národní hospodářství bylo rozvráceno válkou, oby-
vatelstvo strádalo hladem a zimou a nepřátelé so-
větské moci vyhlašovali do světa její brzký pád.
A za této situace, v této kruté době, V. 1. Lenin hledí
již do budoucnosti, předvídá nezastupitelnou úlohu
geodézie a kartografie v ekonomickém rozvoji ze-
mě, podepisuje dekret o vytvoření státní geodetické
služby a v zájmu jeho bezprostřední realizace do-
konce vydává nařízení o demobilizaci geodetů slou-
žících v Rudé armádě. I tento příklad vypovídá
o Leninově ,genialitě a jeho smyslu pro koncepční
a perspektivní řešení úkolň.
Leninuv dekret a příklad sovětské geodetické služ-

by inspiroval v padesátých letech poválečného ob-
dobí ve všech socialistických státech včetně Česko-
slovenska k vytvoření geodetických služeb nového
typu cestou sjednocování a soustřeďování jejich
roztříštěných složek pod státní řízení. Tento proces
probíhal v jednotlivých zemích v závislosti na spe-
cifických podmínkách vývoje socialistické revolu-
ce a znamenal vznik socialistických výrobních vzta·
hu v oblasti geodézie a kartografie. Vytvoření stát-
ních geodetických služeb v socialistických státech
vedlo ke vzniku společenství GSSS a stalo se též
prňvodním jevem vzniku světové socialistické sou-
stavy. Společenství GSSS představuje dnes přes
100 tisíc pracovníku, z nichž téměř polovina připa-
dá na geodetickou službu SSSR. Od svého počátku
tvoří toto společenství hlavní základnu mezinárod-
ní vědeckotechnické spolupráce socialistických ze-
mí v oblasti geodézie a kartografie.
O vytvoření samostatné a jednotné organizace

státní geodetické služby usilovali již od roku 1945
pod vedením KSČ i pokrokoví čs. geodeti a karto-
grafové. Prvního úspěchu dosáhli po únorovém ví-
tězství pracujícího lidu v roce 1948, kdy se podaři-
lo likvidovat soukromé podnikání v oblasti geodé-
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zie a kartografie a převést je na družstevní základ-
nu. Přes svůj význam bylo toto řešení jen prvním
krokem, kterým bylo docíleno určitého zespolečen-
štění výrobních prostředků, avšak který dosud neza-
bezpečoval státní řízení geodetické služby. A tak
úsilí našich pokrokových geodetů a kartografi'1
o sjednocení geodetické služby bylo završeno až
v roce 1954, kdy byl rozhodnutím stranických a stát-
ních orgáni'1 zřízen samostatný resort státní sprá-
vy pro odvětví geodézie a kartografie i jeho cen-
trální orgán. Samostatnost resortu zi:Istala zachová-
na i v rámci federativního uspořádání státu, v jehož
důsledku byly vytvořeny od roku 1969 dva centrální
orgány geodézie a kaltografie, a to pro ČSR a SSR.

Resort geodézie a kartografie byl v našem státě
zřízen a budován v intencích Leninova dekretu a
podle zkušeností sovětské geodetické služby tak,
aby jeho organizační, kádrová i materiálně techn'c-
ká základna umožňovala pohotové a plánovité pl-
nění požadavků národního hospodářství na geode-
tické a kartografické práce. Přitom hlavními pilíři
jeho výstavby a činnosti se stalo soustředění roz-
hodujících složek geodetické služby pod státní ří-
zení v zájmu efektivního uspokojování potřeb eko-
nomického rozvoje státu a mezinárodní spolupráce
v rámci společenství GSSS. Není proto náhodou, že
v krizových letech 1968 a 1969 byl hlavní útok proti
resortu zaměřen na tyto pilíře: proti sjednocené
geodetické službě bylo prosazováno zakládání Z8-

měměřických družstev a mezinárodní spolupráce se
socialistickými státy byla zpochybňována a odmí-
tána. Následující konsolidační proces proto vyžado-
val oba pilíře obnovit a dále posílit. Rozhodující
úlohu v tomto období sehrálo usnesení Byra pro
řízení stranické práce v českých zemích z února
1970 o úkolech konsolidačního procesu v resortu
geodézie a kartografie.

Uplynulá desetiletí přesvědčivě dokázala, že myš-
lenky V. 1. Lenina obsažené v dekretu o zřízení stát--
ní geodetické služby mají nesmírný význam i v oh-
lasti vědeckotechnického rozvoje geodézie a karto-
grafie. Tento dokument byl nejen východiskem
k vytvoření geodetické služby SSSR na vědeckýcll
principech, ale i počátkem zásadně nového směru
vývoje geodézie a kartografie. Rozvoj geodetic-
kých a kartografických prací na území SovětskéhfJ
svazu, které tvoří šestinu celkové plochy kontinen-
tů, patří i v celosvětovém měřítku k nejprogresív-
nějším a dosahoval světové úrovně již před válkou.

Ústřední vědeckovýzkumný ústav geodézie, foto--
grammetrie a kartografie (CNIIGAiK), ustavený
krátce po vydání Leninova dekretu, určil parametry
zemského elipsoidu známého dnes v celém světě
jako elipso'd Krasovského. Na tomto základě schvá-
lila vláda SSSR jednotný celostátní souřadnicový a
výškový systém.

Vědecké úkoly geodézie se v Sovětském svazu
řeší vždy v úzkém spojení s praxí. Při uspokojování
potřeb národního hospodářství vypracovala geode-
tická služba SSSR zásadně nová řešení základních
geodetických úloh jako např. vybudování moderních

geodetických základu na největším kontinentě svě-
ta, určení tvaru a rozměri'1 zemského tělesa, střední
hladiny moří a oceánil, dynamiky zemské kůry a řa-
da dalších.

Úkoly sovětské kartografie spočívaly v prvé řadě
ve tvorbě jednotného systému topografických map
celé měřítkové řady a v rozvoji metod tematického
a komplexního mapování. Výsledkem výzkumu
v oboru kartografie je dále řada efektivních tech-
nologií tvorby a vydání map a atlasů, včetně tisku
mnohobarevných map se sníženým počtem barev.

K předním vědeckým oborům v Sovětském svazu
patří inženýrská geodézie. Čelným 'pracovištěm
v tomto oboru je Vědeckovýzkumný ústav užité geo-
dézie. Výsledky tohoto ústavu, řady vysokých škol
i dalších institucí v SSSR v oboru inženýrské geo-
dézie mají nejen teoretický význam pro rozvoj své
ho oboru, ale i bezprostřední význam pro národní
hospodářství.

Sovětští geodeti a kartografové byli mezi první-
mi odborníky, kteří výzkumně zhodnotili a praktic-
ky využili umělé družice Země. Nové vědecké obu-
ry - kosmická geodézie, kosmická kartografie a
dálkový průzkum Země - se v posledním období dy-
namicky rozvíjejí. Výzkum v oboru dálkového prrl-
zkumu Země a zabezpečování potřeb národníhO
hospodářství v tomto oboru zajišťuje Státní vědec-
kovýzkumné a provozní středisko "Priroda" Hlavní
správy geodézie a kartografie při Radě ministrů
SSSR.-S využitím aerokosmických prostředků a ma-
teriálů dálkového pri'lzkumu Země se široce uplat-
ňuje průzkum přírodních zdrojů za účasti řady ná-
rodohospodářských odvětví.

Vědeckotechnický rozvoj ovlivnil i konstrukci a
výrobu geodetické, fotogramrnetrické a kartografic-
ké techniky. V geodetické a kartografické výrobě
se úspěšně využívají přístroje a zařízení konstruo-
vané jako výsledek sovětských výzkumných prací:
elektronické dálkoměry, fotoletecké komory, foto-
grammetrické přístroje, výpočetní technika a další
prostředky automatizace.

4. Spolupráce se sovětskou geodetickou službou

Vznik' resortu geodézie a kartografie v ČSSR umož-
nil též navázání rozsáhlé vědeckotechnické spolu-
práce se sovětskou geodetickou službou. V pOČd.-
teč ním období této spolupráce převládalo využívá-
ní bohatých zkušeností a poznatků sovětské geodé-
zie a kartografie a jej! pomoc při školení kádriL
V návaznosti na toto období byla z iniciativy geo-
detické služby SSSR realizována řada mezinárod-
ních projektů, na jejichž přípravě i vlastním pro-
vádění se významně podílela i 'geodetická služba
ČSSR. K nejvýznamnějším patří tyto projekty:

Vybudování Jednotné astronomicko-geodetické
sítě na území socialistických států včetně vybu-
dování provozní sítě kosmické triangulace a zá-
kladen kosmické triangulace.
Spojení nivelačních sítí socialistických státi'1 vý-
chodní Evropy a současná realizace projekt'l
vysoce přesných opakovaných nivelací včetně
sestavení a vydání mapy recentních pohybU
zemské kůry v této oblasti.
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Tvorba a obnova topografických map území
všech socialistických států v jednotné soustavě,
se společným značkovým klíčem a v dohodnu-
té měřítkové řadě.
Tvorba a vydání Mapy světa v měřítku
1:2500 000, pokrývající povrch celé zeměkoul~
včetně moří a oceánů a vyhotovené v jednotne
soustavě s jednotným značkovým klíčem.
Výsledkem této spolupráce bylo vybudování přes-

ných a jednotných geodetických základů a je,dnot=
ných mapových fondi'l topogr,afických map na uzem:
zúčastněných socialistických států včetně územl
ČSSR. Tím uvedená spolupráce umožnila vyrovná Dí
podstatných rozdílů v úrovni jednotlivých geod~tic=
kých služeb i zvýšení technické úrovně geodetlcke
služby ČSSR. Naše geodetické základy i topografic-
ké mapové fondy tak získaly způsobilost pro řešení
úloh přesahujících svým rozsahem území našeho
státu včetně globálních úloh a pro realizaci tech-
nických projektů mezinárodní povahy (stavba pro-
duktovodů, projektování vodních děl v pohranič-
ních oblastech apod.).
Dvoustranná spolupráce se sovětskou geodetic-

kou službou se intenzívněji rozvinula po podepsání
protokolu o vědeckotechnické spolupráci mezi geo-
detickými službami ČSSR a SSSR v roce 1971. K nej-
významnějším výsledkům této spolupráce patří vý-
voj a ověření programového systému MAPA pro au-
tomatizovanou tvorbu a obnovu velkoměřítkových
map s využitím počítače EC 1030 a společně vypra-
covaná technologie velmi přesné inivelace v hor-
ských oblastech. Dalším přínosem spolupráce obou
geodetických služeb jsou technologie využití mi-
krofilmové techniky v geodézii a kartografii, me-
todika klasifikace a kódování topografických ob-
jektů území při automatizované tvorbě map, soubor
obecných programových modulů pro zpr'acování a
zobrazení digitálního modelu území, unifikovan)'
soubor rycích kartografických pomůcek, technolo-
gie geodetického zabezpečení výstavby mnohopod-
lažních budov, cementárenských a metalurgických
zařízení i atomových elektráren, některé postupy
interpretace kosmických snímků a další výsledky.
Za přínos ČSSR k rozvoji této spolupráce je pova-
žován vývOj technických prostředků a technologií
pro automatizovanou tvorbu velkoměřítkových map
a vyřešení systému evidence nemovitostí včetně po-
čítačového zpracování jeho dat.
V posledních letech se dvoustranná spolupráce

ČÚGK se Sovětským svazem rozšít'ila v souvislosti
~ uzavřením mezivládní Dohody o spolupráci v ob·
lasti dálkového průzkumu Země z kosmu mezi
SSSR a ČSSR z roku 1978. Součástí uvedené Doho-
dy jsou pracovní plány čS.-sovětské spolupráce při
vývoji a výrobě technických prostředků pro dálko-
vý průzkum Země, při vývoji metod a technologií
zpracování a interpretace kosmických materiálů a
při využití kosmických snímků pro účely kartogra-
fie. Do zmíněných pracovních plánů je zahrnuto
i soustavné zabezpečování čs. organizací materiály
sovětského kosmického sním kování území ČSSR.
I když tato dvoustranná spolupráce svým věcným
obsahem přesahuje rámec geodézie a kartografie,
geodetické služby obou zemí v ní zaujímají gesční

postavení. V současné době se připravuje další roz-
šíření čS.-sovětské spolupráce v oblasti automatiza-
ce tvorby map a výstavby automatizovaného infor-
mačního systému geodézie a kartografie na smluv-
ním základě.

5. Zhodnocení úlohy sovětské geodetické služby

Státní geodetická služba SSSR byla zřízena na zá-
kladě Leninova dekretu z roku 1919 a svým příkla-
dem inspirovala po skončení druhé světové války
vznik státních geodetických služeb ve všech nově
vzniklých socialistických státech. Z její iniciativy
tak vzniklo v 50. letech společenství GSSS, jehož
spolupráce se rozvíjí letos již 33 let.
Spolupráce GSSS přispěla výrazně k růstu tech-

nické úrovně jednotlivých geodetických služeb ne-
vyjímaje ČSSR a umožnila řešit rozsáhlé úkoly me-
zinárodní povahy. Díky této spolupráci byly v SG-

cialistických státech vybudovány jednotné a přE:s,
né geodetické základy, hyl vytvořen jednotný lid'

pový fond topografických map a byla realizováne
řada významných mezinárodních projektil, jakc
provozní síť kosmické trian'gulace, mapa SVěl.d
v měřítku 1:2500 000. V posledních letech se spoh:-
práce GSSS orientuje na koordinované řešení spo-
lečných úkolů vědeckotechnického rozvoje. Jde
O úkoly, jejichž těžiště spočívá v automatizaci geo·
detických a kartografických prací, v efektivnějším
uspokojování požadavků národního hospodářství
na služby geodézie a kartografie, v postupné inte-
graci materiálně technické i technologické základ-
ny GSSS.
Významné místo v náplni čs.-sovětské spolupráce

náleží dálkovému průzkumu Země z kosmu. Spolu-
práce v této oblasti nám umož~ila pře~_~nat stadiu~
počátečního zaostávání a prvmch POhZI a dovOlu!e
nám nyní držet krok s dalším vývojem. Dnes Je
ČSSR aktivně zapojena do vývoje technických pro-
středků pro dálkový pri'lzkum Země, .do tvorby vte~h-
nologií a programů i do výzkumu l~terpreotaclllch
postupů, umožňujících využití dálk?.:'eh? pruzkumu
v řadě odvětví národního hospodarstvl.
Celkově je možno konstatovat, že úloha Sovětské-

ho svazu ve spolupráci GSSS se projevovala a proje-
vuje v tom, že geodetická služba SSSR dávala a ~á-
vá této spolupráci progresívní dynamičnost a cllf)-
vědomé zaměření do budoucna. Tato skutečnost
platí ovšem nejen v rozměrech geodézie a ~arto-
grafie, ale v celospolečenském měří~k~,.a je ,dusl~<1.
kem vítězného působenf idejí Velke I'lJnove socw
listické revoluce.

6. Závěr

Po osvobození Československa Sovětskou armádou
v roce 1945 dostal rozvoj naší geodetické služby dí-
ky spolupráci se Sovětským svazem nový směr a
vyšší kvalitu, charakterizovanou upevněním jejího
postavení ve státní správě při vytvoření :amostat
ného resortu, vybudováním její komplexm orgam-
zace na územním principu, výrazným zvýšením její
technické úrovně a způsobilosti uspokojovat poža-
davky ekonomického rozvoje země i obrany státu
a jejím začleněním do mezinárodního společenství
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GSSS. Lze říci, že všechny základní vývojové etapy
čs. geodetické služby stejně jako všechny vládní
a legislativní akty usměr'ňující tento vývoJ byly
inspirovány příkladem sovětské geodetické služby
a jsou výsledkem vzájemné spolupráce.

Čs.-sovětská spolupráce V oblasti geodézie a kar-
tografie jako součást mnohostranné spolupráce
GSSS se postupně stala objektivní tendencí i pod-
mínkou rozvoje našich geodetických služeb. Tato
tendence se v daném případě uplatňuje ve zvýšené
míře proto, že obě naše geodetické služby již vy-
i'Rrpaly všechny extenzivní zdroje svého rozvoje.

Pfi jejich spolupráci v příštím období bude nutno
zejména dále zvyšovat její efektivnost a závaznost
přechodem na smluvní formu s plným využitím děl-
by práce a posilovat integrační opatření v oblasti
technických prostředků a technologií. Dosažení no·
vých úspěchů v rozvoji naší geodetické služby bude
tedy vyžadovat efektivnější využití čs.-sovětské spo-
lupráce. K takovému vývoji dává podnět Provolání
ústředního výboru KSČ, Národní fronty a federální
vlády ke 40. výrpčí vyvrcholení národně osvoboze-
neckého boje čs. lidu a osvobození ČSSR Sovětskou
armádou.

Užití integrace v metodě
nejmenších čtverců

Základní myšlenka následujícího příspěvku je velmi
prostá - užití integrace místo sumarizace při vyrov-
nání metodou nejmenších čtverců (MNČ).

Tato myšlenka je v teoretické části (2. odstavec)
aplikována pouze na měření zprostředkující. Pro
zjednodušení výkladu jsou vzaty váhy vždy rovné
jedné. Pozornost je věnována poněkud formálně ne-
tradičnímu způsobu sestavení normálních rovnic,
jakož i vzorcům pro výpočet neznámých. Rovněž je
sledován způsob neužívající obvykle zaváděné lineari-
zace zprostředkujících rovnic oprav. Naopak výpočtu
středních kvadratických chyb je věnována snížená
pozornost, neboť v jejich určení není těžiště práce.

Pro ověření teorie, ale i pro její celkové objasnění,
jsou přiloženy jednoduché příklady (závěr 2. odstavce)
a praktické aplikace (3. odstavec). Jsou zde uvedeny
detailněji rozepsané potřebné vztahy, výsledné vzor-
ce a konečně i numerické hodnoty. Již zde je pouká-
záno na přednosti i nedostatky v užití navrhovaného
postu pu integrace při vyrovnání zprostředkujících
měření MNČ.

Smyslem aplikací v 3. odstavci je bližší porozumění,
srovnání, použitelnost a rozbory celkové, i když ne
jistě konečné pro zhodnocení celého příspěvku, což je
uvedeno v závěru (4. odstavec).

Nech ť vztahem

F = L = L(x1, ••• , Xk t) ,

je dána nelinearizovaná zprostředkující rovnice.
Symbol F představuje vzájemný funkční vztah nezná-
mých hledaných veličin xl> "', Xko které je nutno me-
todou nejmenších čtverců určit pomocí veličiny L,

Doc. Ing. Josef Kabeláč, CSc.
katedra 'vyšší geodézie stavební fakulty

. - ČVUT v Praze

kterou nazýváme veličinou zprostředkující. Platí pro
ni vztah

kde v je oprava měřené veličiny 1, (indexy i jsou vyne·
chány). Je tedy - na úkor obecnosti [I] - veličina
měřená přímo veličinou zprostředkující*). Symbol t
(index i je vynechán) v rov. (I) představuje jistý
parametr, proměnný v procesu měření a dosahující
hodnot od tI do tn• Pro různá t jsou získávány různé
hodnoty veličin 1. Přesnost požadovaná u hodnot t je
často lehce dosažitelná, proto jí není připisována
oprava.**)

Nahradíme-li pravou stranu rov. (I) pouze symbo-
lem funkčního vztahu F a použijeme-li rov. (2), dostá-
váme

kde symbolům v, 1 opět přísluší index i = 1,2, ... , n
a n představuje počet všech zprostředkujících měření.
MNČ nyní použije podmínky minimalizace ve tvaru

n
~ ViVi = min.

i = 1

Na rozdíl od tohoto tradičního postupu budeme před-
pokládat, že počet měřených hodnot 1 v intervalu od
tI do tn roste nade všechny meze, takže předchozí pod-
mínku nahradí tvar

tn

J vv dt = min.
tI

*) Půjde tedy o-měření nezávislá.
* *) Parametrem t je např. teplota při zjišťování koefici-

entu roztažnosti délkového měřítka.
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Rov. (3) nebudeme tedy sumarizovat, ale integrovat.
Dostáváme tvar

tnJ (l2 - 2lF + F2) dt = min.
tl

Abychom tuto podmínku splnili, musí platit

o tnJ (l2 - 2lF + F2) dt = O,
(}x1 tl

() tnaJ (l2-2lF+F2)dt=O,
XJ tl

kde XJ pro J = 1,2, ... , k jsou hledané veličiny, viz
rov. (I) a k jejich počet. Rov. (4) převedeme za jistých
předpokladů na tvar

Neznámé hledané veličiny XJ vystupují pouze ve
funkčním vztahu F, takže předchozí rovnice přejde
na tvar

Tento vztah představuje systém k normálních rovnic.
První výraz na levé straně rov. (5) je analyticky

integrovatelný, pokud funkční vztah F nenabývá
příliš složitých tvarů. Druhý výraz na levé straně je
integrovatelný jen tehdy, je-li zprostředkující veli-
čina l známou funkcí parametru t. V dalším odstavci
uvidíme, že tomu tak může být. Většinou ovšem
funkční vztah známý není a veličiny l vystupují jako
diskrétní, oddělené hodnoty, a to např. od II do ln,
odpovídající intervalu integrace od t1 do tn• Analytic.
kou integraci druhého výrazu levé strany pak musíme
nahradit numerickou integrací, takže rov. (5) přejde
na tvar

který představuje systém normálních rovnic. Je žá-
doucí, aby hodnoty li' ... , ln nabývaly co nejrůzněj-
ších hodnot, a tedy aby odpovídaly co největšímu
intervalu (ti - tn). Není-li tomu tak, je použití předlo-
žené metody problematické. Je také žádoucí, aby
rozložení lv ... , ln bylo rovnoměrné, neboli, aby

LIt = konst. Tento požadavek však není nutno splnit.
Rovněž je třeba poznamenat, že v případě existen-
ce více parametrů v rov. (I), je nutno normální
rovnice (5) resp. (6) této skutečnosti přizpůsobit. Tak
např. u dvou parametrů by zde vystupovaly plošné
integrály atp., viz odst. 3,3. Připomeňme, že funkční
vztah F v rov. (6) nebylo zapotřebí linearizovat.
Předloženou teorii nejprve objasníme na příkla-

dech.

který odpovídá rov. (1). Úkolem je určit neznámé x.
a x., jestliže L nabývá jistých diskrétních (měřených)
hodnot ll' ..., ln V intervalu od t. do tn, s uvážením
rov. (2).
Pro sestavení normálních rovnic použijeme rov. (6).

Nejprve sestavíme parciální derivace !F ,kde J = 1,
uXJ

2 a F je dáno pravou stranou rov. (7). Dostáváme

oF .- = slntox.
a dále

F oF .~ = x. + X. SIn t,
uX.

F oF . . •
~ = x. SIn t + X. SIn t.
uX.

Tyto výrazy dosadíme do rov. (6) a pro J = 1,2 po-
stupně získáme

tn tn
J (x. + x. sin t) dt - 2: l!i.t = ° ,
tl t1

~ ~f (x. sin t + x. sin' t) dt - 2: l sin tLlt = ° .
~ ~

Po jejich úpravě a integraci dostáváme normální rovnice

tn

x.(tn - t.) - x. (cos tn - cos t.) - 2: l!i.t = ° ,
t1

-x.(costn-cost.) +x. ~ [(t,,-t.)- ~(Sin2t,,-sin2t.]-

tn- 2: l sint LIt = ° .
tl

Tím jsou normální rovnice připraveny pro výpočet, a to
již před vlastním měřením. Rovněž nebylo třeba znát
přibližné hodnoty hledaných veličin. Abychom tento
příklad doložili numericky, předpokládejme, že řešení
bude provedeno v rozsahu od t. = 0° do t" = 90°.
I když zde je o simulovaný příklad, je možné i v ně·
kterých případech praxe tyto meze předem určit a koe.
ficienty normálních rovnic vyčíslit ještě před započe.
tím měření. Eov. (8) přejdou na tvary

tnFx. +x.- 2:lLlt =.0,
t1

tn
x. + ~X2-2: l sin tLlt = O.

tl

Hodnoty absolutních členů získáme numerickou inte.
grací použitím prostého lichoběžníkového pravidla. Po·
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dle tab. 1 zaveďme krok integrace LIt = 15°,.....,~ =

= 0,2618*) a hodnoty 1 - numerická integrace je
rovněž uvedena v tab. 1. Normální rovnice přejdou
v tvary

1,5708xl + X2 = 2,5675
Xl + 0,7854 x2 = 1,7788,

z čehož Xl = 1,0172, X2 = 0,9698. Jejich odchylky od
hodnot teoreticky správných (Xl = X2 = 1) činí +1,7 %
a -3,0 %. Odchylky výsledků získaných podle kla-
sické metody nejmenších čtverců (s užitím sumarizace)
činí +0,5 % a -0,9 % . Zvýšení odchylek nového
postupu (s užitím integrace) je způsobeno nedokonalostí
numerické integrace a velikostí integračního kroku LIt.

Její parciální derivace potřebné pro rov. (6) jsou

oP. oP.,,- = 2 Xl SIn t, ,,- = 2X2 cos t .
lJXl lJX2

Po jejich dosazení do rov. (6) a malé úpravě dostáváme
p1'ímonormální rovnice

ln ln ln

xi J sin2 t dt + x~ J sin t cos t dt - L 1 sint LI t = O ,
11 11 tI

ln ln

xi J sin t cos t dt + x~ f cos2 t dt -
11 11

tnL 1 cos tLI t = O •
11

Po provedení analytické integrace v rov. (9) a za
předpokladu, že měření bude postupovat od tl = 0°
do t2 = 90°, dostáváme, že

ln ln

(
L 1 sin tLlt - 2 L 1 cos tLlt) i

Xl = 2 11 11

(Jr + 2) (Jr -- 2)

a obdobně pro X2•

V numerické aplikaci činily odchylky do teoreticky
správných hodnot -4,6 % a 0,5 % a s užitím sumari-
zace 0,3 % a 0,1 %. Vzorec (10) pro neznámou Xl

a obdobný pro neznámou X2 je možno sestavit již před
měřením v terénu ovšem při znalosti mezí tl a tU'

3. Praktická aplikace

3.1 Nahrazení funkce f jednodušší funkcí F

Nechť je dána funkce

jejíž prúběh je znám. To znamená, že je určen nejen
její analytický tvar, ale i hodnoty konstant a koe-
ficientú v této funkci vystupujících. Naším úkolem
bude funkci f (u níž předpokládáme složitější prúběh)
nahradit jinou funkcí

*) Obecně není třeba, aby byl krok integrace ekvidis-
~nntn í.

jejíž prúběh bude jednodušší. Její analytický t.var
bude znám a úkolem bude určit numerické hodnoty
konstant a koeficientú vystupujících v této funkci F.
Rozdíl rovnic (11) a (12)

nebude v obecném bodě nulový. Na funkci F však
budeme žádat, aby splňovala podmínku

J LlLl dx = min.,
Xl

kde meze Xl a X2 značí intervaL v němž má být funkce
f nahrazena funkcí F. Oproti př'edchozímu textu má
zde proměnná X úlohu parametru - v 2. odstavci byl
značen t. Do rov. (14) dosadíme rov. (13) a ve zkráce-
ném zápise, obdobně jako v rov. (3), dostáváme

Xi

J (f2 - 2fF + F2) dx = min.
Xl

Dále označme aJ neznámé hledané koeficienty a kon·
stanty v náhradní funkci F. Index J = 1, ... , k, kde
k je počet neznámých. Rov. (15) bude splněna za pod-
mínky

Jestliže integrovaná funkce dovoluje naznačenou
úpravu derivace, platí vztah

X,2 oF X,2 oF
J f ~ dx - I F--- dx = O , (16)

oaJ . oa.J
Xl Xl

který představuje k normálních rovnic při J = 1,
... , k. Na rozdíl od normálních rovnic (6) jsou v rov.
(16) oba výrazy integrovatelné analyticky, pokud
ovšem jejich tvar není příliš složitý. Nejjednodušším
tvarem náhradní funkce F je př'ímka F = al + a2x.
Jestliže ji aplikujeme na rov. (16). dostáváme výsledné
vzorce pro hledané veličiny al a ([2' Zní

a - 12(x - X )-3l~(x2 + x x ,1 1'2) '''\,2 f(x) dx-
1 - 2 1 3 2 1 2 ' '1 ,

Xl

1 X2 -I- 2 (x2+ xI! J xf(x) d.r ,
Xl

~ 1 ~
a2 = 12(x2 -Xl)_3I.14(:C) dx - 2 (x2 -- ,1\) ,I f(x) dJ:]'

Xl Xl

Konkrétní pHklady jsou rovněž uvedcny v některých
učebnicích MNČ.

3.2 Fourier úv roz voj

Podobně jako v odstavci 3.1 mějme dán známý vztah

f = f(x) , (17)
kde proměnná x má úlohu parametru t odstavce 2 a je
definována v intervalu (-n, n). Vztah (17) chceme
nahradit Fourierovým rozvojem

F = L (al.; cos kx + b" sin h) ,
!-=o
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i I

I
I I l,tř. dl sin t I (I sin t)"tř. dlměřená [oj I

I 0,9900 O 0,0000
0,2963 0,0431

2 1,2737 15 0,2588
0,3675 0,1426

3 1,5200 30 0,5000
I 0,4198 0,2556
I4 1,6871 45
I

0,7071
0,4677 0,3699

5 1,8860 60 I 0,8660

I 0,5022 0,4604
6 1,9509 75 0,9596

I
0,5181 0,5072

7 1,9900 90 1,0000
I

~ /11,2978/ I 2,5675 I I 1,7788

kde ak, bk jsou neznámé hledané koeficienty. Naším
úkolem bude je určit MNČ s užitím integrace. Vyjdeme
opět z podmínky

1/;

f vv dx = min. ,
-1/;

Shodně s odstavcem 3,1 dosadíme rov. (17) a (18) do
rov. (20), povýšíme na druhou a poté dosadíme do rov.
(19). Minimalizaci uskutečníme derivováním podle
neznámých ak a bk, obsažených pouze ve funkci F,
rov. (18). Po úpravách dostáváme vztah

kde k = O, ... , 00. Rov. (21) představuje z hlediska
MNČ normální rovnice. Parciální derivace

aF~ = coskx,
vak

aF
ab

k
= sin kx,

jsme získali z rov. (18), dosadíme je do rov. (21), v které
funkční symboly F a f rozepíšeme. Platí pak

" (COS kXJ 00 •f sin kx L (ak cos kx + bksmkx)dx =
-7t k~O

:r. (cos kX)
= f sin kx f(x) dx .

-1/;

Další postup je již shodný s obvykle užívaným způso-
bem odvození. Rov. (22) rozepíšeme pro k = O, ... , 00.
Dostaneme

1/; (COS kx) 1/; (cos kX)
ao r . k dx + a1 r . k cosxdx+ .... SIn x . sIn x
-1/; -1/;

1/; (cos kX) ....+ ...+b1 f sin kx sm x dx + ... =
-1/;

Všechny omezené integrály levé strany jsou rovny
nule až na ty, které obsahují cos2 kx nebo sin2 kx. Pro
hledané koeficienty tedy platí vztah

1 1/;

ao = 2n f f(x) dx ,
-1/;

1/;

(ak) = ~ f (C?S kx) f(x) dx ,
bk n sm kx

-1/;

čímž je zadaná úloha vyřešena. Z praktického hlediska
je nutné koeficienty ao, a1, ••• , b1, ••• určit numeric-
ky, dosadit do rov. (18), která pak s jistou nepřesností
nahrazuje původní funkci f = f(x), rov. (17).

Následující aplikaci je nutno chápat jako modelový
příklad, sledující však i možnosti využití v praxi.
Bližší je v [2].
Rovnice rotačního referenčního elipsoidu je dána

vztahem

(!r = ar(l- ir sin2 B + ...), (23)

kde (]r je geocentrický průvodič, ar a ir hlavní poloosa
a pólové zploštění a B zeměpisná šířka. Podle obr. 1
platí

Obr. 1Geoid G, obecný elipsoid E a referenční elipsoid
Er
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kde 1:;,1:;1' jsou odlehlosti geoidu G od referenčního (da-
ného) Er a obecného (hledaného) E elipsoidu. Diferen.
covanou rov. (23) dosadíme do rov. (24) a dostáváme
linearizovanou *) zprostředkující rovnici oprav

- /!I: Llar + ar sin2 B Llir + 1:;1' = I:; , (25)
ar

n
která má splňovat podmínku ~ CiCi = min. My zave·

i=1

ff r:;r:; dO"= min,

kde O"značí kulovou plochu nahrazující Zemi a dO"její
plošný element. Do rov. (26) dosadíme levou stranu
rov. (25) a derivujeme podle hledaných veličin Lla,.,
Llir. Získáme tak dvě normální rovnice**)

Llar f r ~ dO"- (Lli~r) r J ~ sin2 B da -
. ,; ar . t1 ar

J J CI' ~ dO" = O,
t1 ar

- Llar J J ~ sin2 B dO"+ (Lli~r) J J sin4 B dO"+
t1 I' t1

. r+ J. 1:;1' sin2 B dO"= O ,
a

kde plošný element dO"= cos B dB dL. Zeměpisná

šířka BE <- ;,~) a délka L E (O, 2n) mají funkci

proměnného parametru t v odstavci 2. Integraci koe.
ficientů při neznámých provedeme po ploše celé koule
a dostaneme

Lla.(I-~i +~i2)-(Lli.a)(!-!i)-, 31' 51' ,r 3 51'

1 . - (!
- - J J CI' ~ do"=O,

4n a a,

1
1 1.) . 1-Llar '3 - [; ~r + (Ll~rar)[; +
1 . r+ -4 - j. CI' sin2 B dO"= O.
n a

Abychom mohli objektivně posoudit přesnost a tím
i použitelnost rov. (27), byl v [2] vypracován model
podávající analytický tvar obecného (a =:6377 995,31
m, i = 2,9994.10-4) a referenčního (ar =6 375 000,00
m, i = 2,9979.10-4) elipsoidu E a E,., viz obr. 1, s to·
tožnými středy, ležícími v těžišti hmotné soustavy,
viz dále. I plocha geoidu G byla vyjádřena analyticky
a tím i odchylky I:; a 1:;1' v rov. (24), viz obr. 1. Země
by la totiž nahrazena hmotným bodem v těžišti

*) Zde jsme použili linearizace, i když není třeba obec.
ně tak učinit. Neznámými by pak ovšem byla
hlavní poloosa a pólové zploštění obecného elipsoidu.

'. *) I zde je možno formálně postupovat podle rov. (6).

(o hmotnosti 111) a dvěma souměrnými hmotnými body
(každý o hmotnosti j'J;I .10-2), ležícími na pólové ose ve

vzdálenostech :0 od těžiště. Tím je dána objektivní

možnost zhodnocení přesnosti výsledků. Rozdíly
Oa, o; hodnot správných a, i "minus" výsledné vyrov-
nané hodnoty ar + na" ir + nir mají charakter sku·
tečných oprav.

První případ:

Integrace absolutních členů v rov. (27) byla provedena
analyticky. Odchylky výsledných hodnot od modelově
správných jsou

Oa = a - (ar+ Llar) = 0,84 m ~ 0,00 %,

oi = i - (ir + Llir) = 0,0013.10-4 ~ 0,04 %.

Druhý případ:

Integrace absolutních členů v rov. (27) byla provedena
numericky. Proto byla koule O"v rovnoběžkách rozdě·
lena na devět stejnoplochých oblastí a pro střední
rovnoběžky vzaty modelové hodnoty odlehlosti I:;r
geoidu G od referenčního elipsoidu E" obr. 1. Odchylky
od správných hodnot jsou

oa = 78,95 m ~ 0,001 %,
oi = 0,3810.10-4",-, 12,7 %'

Velkou odchylku oi i zvýšení odchylky oa v dru-
hém případě zpúsobilá nepřesnost numerické in·
tegrace a malý počet vstupních hodnot. Prvý
případ (analytická integrace i u absolutních člc.
nů) by mohl být v praxi upotřebitelný jen ve zjedno·
dušených podmínkách a pak i tehdy, jestliže by byly
odchylky CTI rov. (24) a obr. 1, vyjádřeny např. řadou.
Druhý případ užívá diskrétních hodnot CI" Ty jsou
jistě závislé i na zeměpisné délce. V praxi by bylo pak
nutno provádět llllmerickou integraci v zeměpisné
šířce i délce.

V předchozím textu jsme se zabývali nahrazením sU,
marizace integrací v metodě nejmenších čtvercú.
Nahrazení je vždy vhodné tehdy, jsou.li zprostředku.
jící veličiny dány funkčním vztahem, např. odstavce
3,1 a i 3,2. Není·li tento vztah znám, musíme ph.
stoupitk numerické integraci absolutních členůnormál.
ních rovnic. V druhém případě odstavce 3,3 je vidět,
že nahrazení analytické integrace integrací numerickou
je možné jen za použití velkého počtu hodnot, ze kte·
rých je numerická integrace počítána. Použijeme"li
málo hodnot, viz právě tento př'ípad, jsou výsledky
nepřesné. Dále je vhodné, ale ne nutné, aby byly
diskrétní hodnoty nezávisle proměnné (argumentu)
rozloženy rovnoměrně. Koeficienty ph neznámých
byly analyticky integrovatelné vždy a integraci možno
chápat jako jejich zpí'esnění. Dúležitou úlohu zde
hraje proměnný parametr (jeden ěi více), označovaný
zprvu t (odstavec 2), později x (odstavce 3,1 a 3,2) resp.
BaL (odstavec 3,3), na kterém je žádáno, aby by
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proměnný v co největším rozsahu. Ve druhém pn-
kladě odstavce 2 a v odstavci 3,1 byla také ukázána
možnost výpočtu bez linearizace původních zprostřed-
kujících rovnic. Tím se zbavujeme i nutnosti znát
přibližné hodnoty hledaných veličin. V odstavci 2
byl rovněž uveden, i když jen formální, přesto zcela
nový tvar normálních rovnic, viz rov. (5) resp. (6).
Rovněž bylo naznačeno, viz např. druhý příklad
v odstavci 2, že převážnou část výpočtů je možno
provést ještě před započetím měřenÍ. Tím je dána
i možnost použití předloženého postupu pro optimali-
zaci měřických prací.

Integrace při MNČ nebude však použitelná vždy.
Vyžaduje splnění některých, výše uvedených před-
pokladů. Přesto se domnívám, že je na místě upozor-
nit na tuto možnost.

V závěru děkuji Ing. Janu Ďoubalovi za vydatnou
pomoc při numerických řešeních. V jeho práci [3] je
pak možno nalézti detailnější údaje spojené s touto
problematikou.
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Určenie priestorovej polohy
horninových diskontinuít numerickou
analógovou fotogrametriou

1. Priestorová poloha diskontinuít

V teórii geologi~kých systémov, horninový masív je
hodnotený ako zložitý prírodný systém. V jeho štruk-
túrehodnotíme dva základné prvky: horninový ma-
teriál a diskontinuitu. Diskontinuita horninového ma-
sívu vo všeobecnom význame predstavuje štruktúrnu
nespojitosť horninovej hmoty podIa určitej plochy,
alebo v určitom objeme. Charakteristiky a klasifikáciu
geologických znakov diskontinuity uvádza [5]. Uve-
dená problematika je predmetom štúdia inžinierskej
geológie, v ktorej sa analýza charakteristík podriaďuje
praktickému cieru. Tak napr. v stabilitných úlohách
navrhovania a zabezpečovania skalných stien v prie-
storoch portálov tunelov, v zárezoch líniových komu-
nikačných stavieb a pod., vyžaduje sa znalosť priesto-
rovej polohy (orientácie) horninových diskontinuít.
Meračské práce tohoto druhu majú vždy hromadný
charakter, aby zhodnocovanú vlastnosť diskontinuity
bolo možné vyjadriť štatisticky. Vykonávajú sa
priamo geologickou buzolou, alebo nepriamo foto-
grametrickými metódami [1, 3,4].
Príspevok obsahuje metódu numerického analógo-

vého vyhodnotenia priestorovej polohy diskontinuit-
nej plochy (DP).
Reálna diskontinuita je geometricky nepravidelná

plocha. S dostatočnou presnosťou možno ju nahradiť
reffrenčnou plochou I. stupňa - rovinou. Priestorovú
polohu referenčnej roviny DP vyjadrujeme súradnica·
mi (3,E, Xr, YT, ZT (obr. 1) vzhradom na zvolený súrad-
nicový systém orientovaný k svetovým stranám.
Phol (3 je geografický azimut normály referenčnej
roviny, E je sklon normály a YT, XT, ZT sú súradnice
ťažiska DP.

Doc. Ing. Ladislav Bitterer, CSc.,
Katedra geodézie a geotechniky

Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
VŠDS, Žilina

Súradnice referenčnej roviny (3,s, YT, Xr, ZT určuje-
me zo sprostredkujúcich veličín, ktorými sú u nume-
rickej analógovej metódy fotogrametrické (modelové)
súradnice vhodne rozmiestnených charakteristických
bodov na DP. Počet charakteristických bodov n = 3
priamo určuje referenčnú rovinu DP. Ak n > 3 (naj-
vhodnejšie 5), referenčnú rovinu DP určíme ako vy-
rovnávaciu rovinu, pre ktorú platí podmienka mini-
málneho súčtu štvorcov vzdialeností charakteristických
bodov od vyrovnávacej roviny v smere niektorej
z priestorových osí Y, X, Z. Koeficienty referenčnej
roviny DP A, B, a, D v rovnici

sú podkladom na výpočet azimutu a sklonu normály.
Súradnice ťažiska DP vypočítame z geodetických sú-
radníc charakteristických bodov DP. Určenie fJ, s,
YT, Xr, ZT z numerického analógového vyhodnotenia
pozemnej stereofotogrametrie dá sa vykonať za roz-
nych podmienok vyplývajúcich z vyžadovanej pres-
nosti súradníc DP, miestnych podmienok merania,
účelu využitia a zámeru automatizovaného vykresle-
nia polohy, orientácie a sklonu DP do mapy. Je možné
ho tiež realizovať bez určenia vlícovacích bodov. Za
účelom postihnutia všetkých podmienok merania
a výpočtov bol zostavený univerzálny program v jazy-
ku BASIC RPP-16S.

2. Fotogrametrické vyhodnotenic

Podkladom fotogrametrického vyhodnotenia sú dvo-
jice meračských snímok, ktoré spÍňajú podmienku
normálneho, alebo stočeného prípadu pozemnej foto-
grametrie. Verkosť fotogrametrickej základnice vy-
plýva z optimálneho základnicového pomeru, ktorý
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závisí od Yma", plošnej štruktúry DP a pre daný účel
vyžadovanej presnosti určenia súradníc DP. Mierka
optického modelu pri vyhodnocovaní na stereoauto-
grafe Zeiss nemala by byť menšia ako 1 : 200.

Mer ačské práce bez vlícovacích bodov [4] vyžadujú
starostlivé určenie prvkov vonkajšej orientácie (dížka
fotogrametrickej základnice, uhol stočenia rp) a kontro-
lu prvkov vnútornej orientácie (určenie konštanty
snímky l,). Geografický azimut normály DP sa odvodí
od magnetického azimutu smeru osi záberu favej
snímky. V prípade, že poloha DP vyhodnotená vo fo-
togrametrickom súradnicovom systéme sa plánuje
transformovať do geodetického súradnicového systé-
mu, treba určiť geodetické súradnice ravého projekčné-
ho centra A(YA, XA, ZA)' Kontrola meračských prác sa
obmedzuje len na rozpoznanie hrubých chýb, a to
porovnaním priamo odmeranej dížky s jej fotogramet-
rickým vyhodnotením a porovnaním súradníc fJ a 8

na 2-3-och vačších DP zmeraných geologickou bu-
zolou a vyhodnotených fotogrametricky.

Meračské práce s pou žitím vlícovacích bodov sú
základom numerickej analógovej metódy vyhodnote-
nia. Vyžadujú signalizáciu a určenie n = 2 vlícovacích
bodov. Rozmiestnenie vlícovacích bodov sa riadi zá-
sadami stereofotogrametrického vyhodnocovania.

Použitie vlícovacích bodov v počte n > 3 nemá vý-
razný kvalitatívny prínos v presnosti určenia súrad-
níc DP. Optimálny počet vlícovacích bodov je n = 3.

Signalizáciu vlícovacích bodov používame prirodze-
nú aj umelú. Vyžadovaná presnosť geodetických sú·
radníc vlícovacích bodov je závislá od mierky optic-
kého modelu a vyjadruje ju vzťah:

Fotogrametrické vyhodnotenie DP sa líši od bež-
ného fotogrametrického vyhodnotenia. Vyhodnocova-
tel musí mať naviac znalosti v geologickej interpretá-
cii snímok pre potreby klasifikácie DP, ktorú prie-
bežne vykonáva s vyhodnocovaním. DP vyznačuje
a popisuje do kontaktnej kópie lavej snímky na stolíku
perspektívneho vyhodnocovania.

Ďalej sú uvedené najzávažnejšie analytické vzťahy
použité na určenie súradníc DP. Transformáciu foto-
grametrických súradníc na geodetické súradnice uvád-
za [2], Výpočet koeficientov referenčuej rovinyai> bi, Ci
(i = y, x, z) a súradníc fJ, 8, YT, XT, ZT je vyznačený
pre počet charakteristických bodov DP n > 3.

Súradnice fJ a 8 DP vypočítame z koeficientov rovnice
referenčnej roviny, vypočítaných z geodetických súrad-
níc charakteristických bodov DP.

Ak počet charakteristických bodov DP n > 3, rov-
nice opráv k vyrovnávacej referenčnej rovine napr.
v smere osi Y majú všeobecný tvar:

Vyi = ayxi + byZi + cy - Yi'

V maticovom zápise:

kde značí
A matic a geodetických súradníc charakteristických

bodov DP s členmi v stfpcoch xi> Zi, 1,

y stípcový vektor koeficientov ay, by, Cy,

I stípcový vektor s členmi -Yi(i = 1, ... n).
V, záujme výpočtov s malými číslicami v matici A

a stlpcovom vektore I vykonáme dve redukcie súrad-
níc:
1. redukcia je na geodetické súradnice ravého projekč-

ného centra,
2. redukcia je na najmenšie redukované súradnice DP

v smere osi Y, X, Z.

Podmienka v;vy=min. bude splnená, ak a V~Vy= O.ay
Stípcový vektor y určíme z rovnice:

Y(3.1)= - (AT (3,n) A(1l,3) )-1 A(3,nJ l(n,l) • (5)

Súčet štvorcov opráv v'{;vy vypočítame z rovnice:

VT v = fT A Y + IT I (6)
y y(lol) (I,n) (n,3) (31) (l.n) (n,}) •

Presnosť aproximácie DP vyrovnávacou referenč-
nou rovinou charakterizuje jednotková stredná chyba:

mOY = V v; Vy .•
n-3

Podobne určíme stípcové vektory koeficientov vy-
rovnávacej referenčnej roviny DP v smere osi X: ax,
bx, Cx a Z : a., b., c., súčty štvorcov opráv v;v"" v;v.
a jednotkové stredné chyby mo"" mo"

Súradnice fJ a 8 sa vypočítajú z koeficientov a, b, C
tej vyrovnávacej roviny, u ktorej jednotková stredná
chyba mu; (i = y, x, z) bola najmenšia. Výpočet vyko-
náme zo vzťahov pre výpočet smerníka a smerového
kosínusa (obr. 1).

Napr. ak mOY bola minimálna v smere osi Y, výpočet
fJ a 8 vykonáme z koeficientov ay, by, ev vyrovnávacej
roviny (3) upravenej na úsekový tvar:

Geografický azimut normály DP fJ podla obr. 1 je
v 1. kvadrante a má hodnotu:

kde C je meridiánová konvergencia v mieste skalného
odkryvu a

(J je smerník priemetu rádius vektora;;; DP;
určí sa z rovnice:

y cy
(J = 90° - rp = 90° - arctg- = 90° - arctg -- .

x cy

ay

8= 180°-8.,

kd e 8. je sklon rádius vektora n:y DP a
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L+_X_+_Z __ 1
cy -~ -~ -

Cly by

b
e = 1800

- arccos V v • (12)a; + 1+ b;
Znamienko odmocniny v menovateli je vždy opačné

ako u koeficientu Cv vyrovnávacej roviny.
Pri aproximácii DP v smere osi X a Z vypočítame

uhly rp a ez z rovníc (13).

V smere osi X:
Cx

axrp = arctg ---, ez
Cx

bx

VI + a; + b;
(13)

Cz-b;
arctg---· ,

Cz

-1
ez = arccos Va; + b; + 1

Súradnice ťažiska DP T(YT' XT, ZT) sa vypočítajú
z neredukovaných geodetických súradníc charakteris-
tických bodov DP. Do programového výpočtu je
zaradený i výpočet vefkosti plochy diskontinuity.

Ukážka výstupu výpočtu súradníc f3, e, YT, XT a ZT
DP z počítača je v tabufke I.

5. Presnosť fotogrametrického vyhodnotenia priesto-
rovej polohy DP

Analýza presnosti fotogrametrického vyhodnotenia f3
a e bola vykonaná matematickým modelovaním DP
o známych hodnotách f3 a e. Rozdiely medzi údajmi
f3 a e z matematického modelu a ich presnými hodno-
tami boli podkladom na vytvorenie predikovanej
hodnoty funkčného vzťahu medzi vefkosťou plochy
diskontinuity a presnosťou vyhodnotenia f3 a e pre
daný základnicový pomer (obr. 3 a 4).

Matematické modely boli vytvorené v geodetickej
súradnicovej sústave pre horizontálnu DP (nemá defi·
novaný azimut f3), vertikálnu DP rovnobežnú s foto-
grametrickou základnicou a kolmú na fotogrametrickú
základnicu a DP vo všeobecnej polohe. DP boli mode-
lované s náhodnou vefkosťou plochy v intervale (1,
100 dm2) a vo vzdialenosti od fotogrametrickej zá-
kladnice Y = 80 m. Najnepriaznivejšia presnosť foto-
grametrického vyhodnotenia je u DP vertikálnych
a rovnobežných s fotogrametrickou základnicou. Pre
tento prípad je vysvetlený mechanizmus tvorby mate-
matického modelu DP (obr. 2). Založený je na postup.
nom vytváraní súradníc štvoríc bodov Pi(Xi, Yi, Zi):
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Tab.1

SURADNJCE lIIr.KONTINUITNYCflPLOCH

llP OS IInVlili (PS V ST A21Ii.V SI. SIG.V Sr. PLOCHA V 11"2 YT Xl zr
?4 y: 20 90.54 :\00.14 120.14 .16 818.902 243.889 ' 413.114
"7 X: 12 91.84 "318.23 13lJ.23 ~.OOOOO F-02 112L231 246.794 412.093
lJ X: 13 88 318.04 DH.04 4.00000 E-02 H:.>3."7n :1.49"405 410.399
22 X: 12 89.06 31.6.44 136.44 8.00000 E-02 B25.251 250.957 410.35~
(, X: 9 95.~~8 :~2l 147 7.00000 E-02 1128.197 251.866 409.05~
20 Z: 1 '166.'16 40.2:' 2/0.22 3.00000 [-02 lJ29.184 252.422 410.511
19 X: .45 83.23 ~;H."76 ·1,51.7(, 3.00000 E-02 830.616 253.648 410./1:l
'18 X: 44 85.2 321fÓ2 141.62 3.00000 E-02 1131.914 254.253 410.821
17 y: 12 <;'2.63 n:L74 43."74 5.00000 E-02 832.145 254.24 411.02
4 X: 3 99.S 141.92/ :121.92 5.00000 E-02 R36.045 255.616 410.086
13 X: 29 l3.97 , 12.fl2 19~i.82 4.00000 E-OZ 1:153.472 259:522 40'1.571:1
16 Y: 1"7 100.B:) 307.64 127.64 6.00000 E-02 U33.391 255.222 410.2"79
15 y: 19 101.~'7 306.43 1.26.4:~ 4.00000 [-02 lJ34.05! 255.376 410.631,

tlEADY

I I
I

I IPi x y I z (3 •
I O 8Y1 O

--
2 l,4-N1 8Y2 O

0° 90°
3 1,4-N2 8Y3 l,4-N3_.- I

4 O 8y, 1,4-N, I

kde Ni je náhodné číslo z intervalu (0,1), vytvorené
generátorom náhodných čísel zabudovaných
y RPP-16S,

1,4 je konštanta umožňujúca vytvoriť plochy do
vel'kosti 1 m2,

SYi je číslo s normálnym rozdelením. Predstavuje
presnosť fotogrametrického vyhodnotenia sú·
radnice y na stereoautografe vo vzdialenosti
y = 80 m. Podkladom na modelovanie súrad·
ruce SYi bola presnosť stereoautografu Zeiss
1318 inštalovanom na Vysokej škole dopravy
a spoj ov (VŠDS) : s~ = s; = 0,005 mm, sp =
= 0,003 mm a hodnota základnicového pome·
ru bly volená v pomeroch 1 : 5, 1 : 10, 1 : 15,
1 : 20.

Generovanie Sy; s normálnym rozdelením je založené
na postupe vyplývajúcom z centrálnej limitnej vety:
Spočítame 12 náhodných čísel z intervalu (0,1), od
hodnoty súčtu odčítame číslo 6 a výsledok transfor·
mujeme do generovanej súradnice:

SYi = Sy L~lNk- 6) , (14)

kde i = 1 ... 4
s y je presnosť fotogrametrického vyhodnotenia

súradnice y za príslušne zvolených podmienok
pri konfidenčnom intervale tJ. = 2.

V každom matematickom modeli vytvorilo sa naj-
menej 55 DP (max. 100 DP). Rozdiely medzi vypočí-
tanými a danými hodnotami f3 a e vo vzťahu k vel'kosti
plochy diskontinuity vytvorili korelačné pole, ktoré
bolo možné aproximovať hyperbolou s významnou
korelačnou závislosťou. Podl'a rovníc hyperbolickej

regresie pre rozne bly sú na obr. 3 a 4 vykreslené
fuil.k.čnézávislosti medzi vel'kosťou DP a d{3 respektíve
d•.Hodnoty d{3a d. predstavujú odhad aproximovaných
chýb fotogrametrického vyhodnotenia súradníc f3 a e.

Z obr. 3 a 4 je zrejmé, že pri maloplošnej štruktúre
DP (vel'kosť DP 2 až 4 dm2) prácam v teréne a foto-
grametrickému vyhodnocovaniu sa musí venovať
osobitná starostlivosť, ak sa má zaistiť v geotechnike
obvykle vyžadovaná presnosť f3 a e 3° až 6°.

Experimentálne overenie presnosti fotogrametric.
kého vyhodnotenia priestorovej polohy DP bolo vy-
konané na západnej skalnej stene hradu Strečno, má
len orientačný význam s ohl'adom na meranie f3 a e
in situ geologickou buzolou na reálnych DP. Porovna·
nie sa vykonalo na 41 DP, z toho 10 DP bolo vyhodno-
tených z dvoch fotogrametrických základníc. Verkosť
ploch bola v intervale 0,27 dm2), Ymax < 80 m a
bly = 1110.

ztEZ ~.
-, -------, ..-
I I

I
N4

Obr. 2 Matematický model DP zvislej a kolmej na
jotogrametrickú základnicu
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1S'
GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE HYPERBOLlCKEJ

VELKOSŤOU OP A dl'

bly bIy
S' 1120S" 1/20

1/1S 1/15

1/10 1110

1/S 1/5

O so P[drri) O so P[dntl

Obr. 3 Obr. 4

Stredný rozdiel a stredný kvadratický rozdiel súrad-
níc odmeraných geologicky a fotogrametrickým vy-
hodnotením majú hodnoty:

E(:dfJl) = 5,80
,

E(del) = 5,8°,

Hodnoty stredných rozdielov a stredných kvadratic-
kých rozdielov fotogrametrického určenia tJ a 8 z dvoch
fotogrametrických základníc majú hodnoty:

E(dfJ[) = 3,4°,

Bedel) = 4,4°,

Vexperimentálnom overovaní presnosti fotogramet-
rického vyhodnotenia priestorovej polohy DP sa po-
kračuje ďalej v charakterove iných skalných diskonti-
nuitách.

Urěenie prirstorovej polohy DP súradnicami tJ a 8,

YT, XT, ZT z výsledkov numerického analógového
vyhodnotenia je jednou z metód nepriameho komplex-
ného zhodnocovania kvantitatívnych charakteristík
diskontinuít. Uplatní sa hlavne v prípadoch, ak
aplikácia priamych metód merania je fyzicky náročná
(strmé, vysoké a neprístupné skalné steny) a keď určo-
vanie priestorových polóh DP má hromadný charak-
ter (hodnotenie stability skalnej steny). Systém analy-
tického riešenia s výpočtom na počítači (RPP.16S

v jazyku BASIC) vychádzal z perspektívy určenia
niektorých kvantifikačných charakteristík a ďalšieho
spracovávania údaj ov na automatickom kresliacom
zariadení - zákres DP do mapy, vyznačenie orientá-
cie a sklonu znakmi a číselnými údajmi. Program pre
počítač RPP-16S má univerzálny charakter z hfadiska
možnosti fotogrametrického určovania priestorovej
polohy DP, jeho časť sa dá využívať aj pre iné úlohy
geotechniky a experimentálneho výskumu.

Analýzou presnosti fotogrametrického vyhodnote-
nia tJ a 8 a experimentálnym meraním sa potvrdilo, že
vyžadovanú presnosť súradníc f3 a 8 3° až 6° možno
fotogrametrickým vyhodnotením zaistiť u DP vačších
ako 2 až 4 dm2• Vyžaduje to primeranú vefkosť základ-
nicového pomeru bly. Okrem určenia priestorovej
polohy DP, z fotogrametrických snímok možno vy-
hodnotiť: projekčný podklad v mierke I : 100 alebo
I : 200, perspektívllY zákres vrstevníc a charakteris-
tických profilov do snímok, atď.

Z príspevku vyplývajú ďalšie možnosti využívania
fotogrametrie v geotechnike.

[I] BITTERER, L.: Fotogrametrické metódy určovania
priestorovej polohy puklinových ploch. [Výskugmá
úloha 1I-8-7/9, etapová správa č. 2.] 2ilina, VSDS
1972. 31 s.

[2] BORM, J.: Prostorová afinní transformace v geo-
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V různých dokumentech se stále častěji objevují pojmy
"metrologie, metrologické zajištění výroby, hlavní
podnikový etalon, pracovní měřidlo, vybrané pracovní
měřidlo a další". Mnozí čtenáři se ptají na význam
těchto pojmů a jejich význam pro hospodářskou praxi.

"Metrologie je vědní fyzikální a technický obor, zahr.
nující všechny znalosti a činnosti týkající se měření.
Náplní tohoto oboru jsou zejména měřicí jednotky
(etalony, soustavy), měření (měřicí metody, zpracová-
ní výsledků měření, teorie chyb), měřidla (míry v už-
ším slova smyslu a měřicí přístroje) a pozorovatelé
(rychlost, vnímání, možnosti eliminace hrubých chyb).
Metrologie se rovněž zabývá definováním a určováním
fyzikálních a technických konstant". Tato definice
z encyklopedického slovníku zkráceně charakterizuje
a definuje metrologii jako obor. Již z této definice je
zřejmá úzká návaznost geodézie na tento vědní obor.
Metrologii se na celém světě věnuje stále větší

pozornost. Její bouřlivý rozvoj je možno pozorovat
hlavně v posledním období, neboť se jedná o obor,
který umožňuje objektivní kvantifikaci lidského po.
znání a činnosti. Význam metrologie, která je známá
od počátku lidstva, stoupá s ohledem na rozvoj spo-
lečenskovýrobních vztahů.

Vlastní náplň metrologie se dělí do čtyř hlavních
a dvou vedlejších skupin.

2.1 Hlavní skupiny

2.1.1 Metrologické veličiny, měřicí jednotky a jejich
realizace, tj. etalony (realizace, reprodukce,
uchování, porovnání, přesnost atd.).

2.1.2 Vlastní měření (metody měření, vyhodnocování
a posuzování výsledků).

2.1.3 Měřidla (měřicí prostředky v nejširším slova
smyslu) a jejich vlastnosti.

2.1.4 J>ozorovatelé.

2.2 Vedlej ší skupiny

2.2.1 Stanovení a sledování základních fyzikálních
konstant.

2.2.2 Stanovování vlastností různých látek a materiálů
(často náplň zkušebnictví).

ho poznání vlastní náplně každé této skupiny uve-
deme její podrobnější náplň:

ad 2.1.1 - fyzikální veličiny a jejich souvislosti,
- soustavy a definice fyzikálních jednotek,
- soustavy a definice fyzikálních veličin,
- vývoj soustav měřicích jednotek,
- jednotnost měření = soustavy - SI (zkrat.

ka mezinárodní soustavy jednotek),
- převody mezi soustavami,
- realizace a reprodukce fyzikálních jedno-

tek,
- etalony a etalonážní zařízení,
- hierarchie etalonů,
- uchování etalonů,
- metrologický přenos,
- prostředky k metrologickému přenosu,
- navazování, porovnávání, ověřování a kon-

trola,
- jednotnost a přesnost metrologického pře-

nosu (od porovnávacích etalonů po pra·
covní měřidla),

- schémata návaznosti,
- normalizace jednotek a veličin.

ad 2.1.2 - teorie měření (definice měření),
- měření jako informační systém poznání,
- měřicí principy,
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- způsoby přípravy, realizace a vyhodnocení
ověření,

- metody měření z hlediska požadavků na
přesnost a průběh měření,

- zpracování výsledků - aplikace matema-
tické statistiky,

- automatizace procesu měření,
- automatizace procesu zpracování výsled-

ků,
- výběr optimálních metod měření.

ad 2.1.3 - měřicí prostředky, rozdělení vlastností
z hlediska jejich měření,

- měřidla, míry, měřicí přístroje a stroje,
- pomocná měřicí zařízení,
- typy měřidel (analogová, indikační atd.),
- stupnice měřidel,
- měřidla, etalonová, kontrolní a provozní,
- seřizování a justáž měřidel,
- kontrolování a kalibrování měřidel,
- ověřování a atestování měřidel,
- opravy a údržba měřidel,
- měřicí řetězec (schemata),
- zajištění jednotnosti a přesnosti měření

volbou vhodného měřidla,
- péče o měřila státní, resortní (oborové, pod-

nikové) metrologie.

ad 2.1.4 - vlastnosti pracovníka,
- vliv vlastností pracovníka na měření

(osobní chyby),
- postupy k odstranění resp. eliminaci osob-

ního vlivu,
- formulace požadavků na pozorovatele v zá-

vislosti na používané technice,
- postavení pozorovatele v systému.

ad 2.2.1 - význam konstant,
- určení konstant,
- výpočet nejpravděpodobnější hodnoty.

ad 2.2.2 - rozvaha o fyzikálníQh vlastnostech,
- určování hodnot těchto vlastností,
- posuzování hodnot,
- systém dokumentace hodnot,
- informační systémy o těchto hodnotách,
- referenční materiály.

3. Systém metrologického zabezpečení národního
hospodářství

3.1 Obecná metrologie (jedná se o tu část metrolo-
gie, která je společná všem oborům)

3.1.1 Teoretická část - soustavy jednotek, zpracování
výsledků, schemata návaznosti.

3.1.2 Praktická část - metrologické vlastnosti jed-
notlivých měřicích prostředků, metody návaz-
nosti a ověřování, přesnost měření a měřidel
z hlediska výstupu.

3.2 Aplikovaná (nebo též užitá, popř. specializovaná)
mnohdy nesprávně dílenská metrologie, popř.
díIenské měření

Zabývá se jen úzkou částí, popř. jednou skupinou veli-
čin a jde tedy do hloubky problému až do aplikační
sféry.

3.3 Dělení podle od větví

Toto dělení se provádí z důvodu různorodosti poža-
davků různých odvětví. Mnohdy se jednotlivé skupiny
liší pouze výčtem používaných veličin, popř. pouze
nároky na metrologické zajištění dané veličiny, popř.
skupiny veličin.

Rozeznáváme metrologii: strojírenskou, chemickou,
elektrotechnickou (možno dále dělit), zdravotnickou,
stavební, dopravní a mnohá další.

3.4 Dělení podle působnosti

3.4.1 Státní metrologie - zajišťuje Úřad pro norma-
lizaci a měření (úNM)

a) státní vědecká metrologie - zajišťuje Českoslo.
venský metrologický ústav v Bratislavě (ČSMú),

b) státní výkonná metrologie - zajišťuje Ústav vý-
konné metrologie v Brně.

3.4.2 Resortní metrologie - zahrnuje všechny metro-
logické potřeby určitého ústředního orgánu

a) oborová metrologie - část resortní metrologie spa-
dající na střední článek řízení nebo týkající se urči-
tého oboru výkonů podle jednotné klasifikace,

b) podnikové metrologie - většina resortní metrolo-
gie spadající do podnikové sféry.

3.5 Legální (zákonná) metrologie

Tato část metrologie se zabývá zákonnými opatřeními
v metrologii a je upravena zpravidla zákonem. V ČSSR
je upravena předpisy [I], [2], [3], [4], [5], [6].

Tvoří ji:
a) státní legální metrologie,
b) průmyslová legální metrologie.

Průmyslová legální metrologie je upravena dalšími
nižšími legislativními předpisy podle závažnosti jejich
působnosti.

Tento velice zkrácený přehled nám dává přehled
o vlastní metrologii a umožní nám orientovat se v této
oblasti.

Metrologie je samostatná vědní a technická disciplína,
která, jak je zřejmé z předchozího, má velmi úzké
vztahy k mnoha vědním oborům, ale zvláště k tech-
nickým oborům. Kromě fyziky, což je obor možno říci
velmi blízký, se zmíníme o technické normalizaci a zku-
šebnictví. Obě tyto činnosti spolu s metrologií řídí
v ČSSR ÚNM; souhrnně tyto 3 činnosti nazývá stan-
dardizací. Uvedené činnosti získávají stále větší váž-
nost, a to v souvislosti s rozvojem vědy a techniky
v přímé návaznosti na vědeckotechncký pokrok spolu
s rozvojem mezinárodní kooperace.

Technická normalizace je mladý obor a je nástrojem
řízení národního hospodářství prostřednictvím tech-
nických norem. Tato činnost se všeobecně považuje
za technický obor bez samostatného vědeckého cha-
rakteru. Toto je rozdíl od metrologie, která má vědecký
i technický charaktcr. Metrologie - zajišťování jed-
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notnosti a přesnosti měřidel a měření - není však
možné bez úzké spolupráce s technickou normalizací.
To je zřejmé z kap. 2 bod 1. Dělení Jl.oremje otázka,
která plně nezapadá do charakteru tohoto článku
a je popsána v [14].

Zkušebnictví je též mladý obor, který má velmi blíz-
ko k metrologii a mnohdy s ní splývá. Toto splývání
existuje pouze V óblasti technické, ale nikdy v oblasti
organizačně administrativní a ekonomické. Zkušeb-
nictví je také jedním z nástrojů řízení jakosti výrobků;
př'edstavuje objektivní složku posuzování jakosti.

Z toho co bylo výše řečeno je možno učinit závěr,
že pouze úzká spolupráce těchto tří oborů umožní
společnosti kvalitně a efektivně překonávat těžkosti
a zvyšovat úroveň technického vybavení všech od-
větví národního hospodářství.

Tento název uvedený v zákoně [2] se ve státních nor-
mách nahrazuje výrazem "Zákonné měřicí jednotky".
Př'esná definice je uvedena v [12] a pro náš přehled
uvedeme pouze základní rozdělení s upozorněním na
jednotky potřebné v geodézii a blíže si všimneme jed-
notky, se kterou jako geodeti nepřetržitě pracujeme-
metru.

Zákonné měřicí jednotky:
a) základní jednotky SI: metr, kilogram, sekunda,

ampér, kelvin, mol a kandela,
b) doplňkové jednotky SI: rovinný úhel - radián,

prostorový úhel - steradián,
c) doplňkové jednotky (pro ná,s podstatné):

plošný obsah - metr čtvereční (mZ),

objem - metr krychlový (m3),

kmitočet - hertz (Hz),
zrychlení - m. s-2,

síla - newton (N),
tlak - pascal (Pa).

d) násobky a díly jednotek SI:
zde je nutno dodržovat tvoření násobků a dílů jed-
notek SI pomocí normalizovaných předpon [12],

e) vedlejší jednotky (pro nás podstatné):
čas - minuta, hodina, den,
rovinný úhel - stupeň, minuta (úhlová) a vteřina,
grad (gon), plošný obsah - hektar,
délka - astronomická jednotka, paprsek, světelný
rok.

Z uvedeného je zřejmé, že v žádných dokumentech
zpracovaných kdekoliv a kýmkoliv se ne<;mívyskyt-
nout např.: ar, gal, torr, milibar, váha, setinná minuta
a vteřina. ale pouze m2, popř. ha, cm.s-2, pascal,
hmotnost.O,Olg a O,OOOlg,resp. 0,01 gon a 0,0001 gon.
Právě tnto část metrologie je poměrně opomíjenou
oblastí a je nutno šířeji seznamovat technickou veřej-
nost s těmito jednotkami a jejich používáním. Není
možno tolerovat po cca 20 letech cxistence Sl soustavy
a čtyři roky po jejím zavedení zákonem trpět odvolává-
ní se na historii a nutnost kontinuity.

Není neznáma skutečnost, že metr byl definován
zásluhou geodetů, kteří se od samého počátku podíleli
na jeho určení a postupem doby ho svými pracemi

zpřesňovali. Později se však přešlo na fyzikální definici
metru.

Předposlední definice obecně známá zní: "Metr je
délka rovnající se 1 650763,73 vlnové délky záření
šířícího se ve vakuu, které odpovídá přechodu mezi
hladinami 2PIOa 5ds atomu kryptonu. 86."

Nová definice vzešla ze 17. generální konference pro
míry a váhy konané dne 21. 10. 1983 a zní:
"Metr je délka dráhy, kterou pro běhne světlo
ve vakuu za 1/299792458 sekundy."

Rozhodnutí [22] a [23] přispěje k zvýšení přesnosti
realizace této jednotky a umožní další kroky vpřed.

Široká technická veřejnost není závislá na realizaci
jednotky přcsně podle fyzikálně definice, ale na systé-
mu přenosu tohoto rozměru na etalony nižších řádů
a provozní měřidla. Schéma návaznosti uvedené v [19]
se dělí na svě skupiny:
a) koncová délková měřidla,
b) rysková délková měřidla.

Pod skupinu a) patří v geodézii známé břitové metry,
které se již s ohledem na svoji přesnost nepoužívají.
Dále sem patří např. koncové měrky rozšířené ve stro-
jírenství. Do skupiny b) patří různé druhy metrů,
pásem, měřicích drátů a jiná speciální čárková měřidla.
Schéma návaznosti je na obr. Č. 1. Nově se k těmto
dvěma základním skupinám postupně přiřazují:
c) souřadnicové měřicí stroje,
d) laserové interferometry,
e) snímače a čidla, hlavně pro měření délek a posunů.

Zde je nutno něco říci o pojmu "délkové měření"
z hlediska metrologie v jednotlivých odvětvích národ-
ního hospodářství.

Strojírenství, jako jedno z největších odvětví, a elek-
trotechnický průmysl potřebují realizovat poměrně
malé délky s maximální přesností. Tato oblast se dělí
neoficiálně na dvě části, a to:

a) měření délek do 1000 mm,
b) měření velkých rozměrů [25] cca do 6000 mm.

Již z tohoto dělení je vidět rozdíl oproti geodézii a dal.
ším podstatným rozdílem je kvalita měřidel a dále
kvalita vlastních rysek. Rysky měřidel ve strojírenství
a elektrotechnickém průmyslu jsou velmi kvalitní
o síle cca 1 !-tm s minimálním otřepem okrajů. Dále se
jedná o měřidla skladovaná a používaná s ohledem na
uchování kvality těchto měřidel. Toto vše je pravý
opak k měřidlům geodetickým. Skladování se děje
včtšinou v nevhodných prostorech, při užívání se s ni-
mi zachází nešetrně což většinou vyplývá z účelu, ke
kterému slouží a někdy nepříznivých podmínek po-
větrnostních. Dále značná část měření délek spadá do
oblasti délek nad 6000 mm, což je oblast, kterou se
z metrologického hlediska ČSMÚ nezabývá.

To vše nás vedlo a vede k zajištění této oblasti
v rámci resortu ve spolupráci se stavebnictvím
a ostatními odvětvími, majícími v této oblasti oprávně-
né zájmy. Výsledkem jsou vybudované srovnávací
základny a uskutečněná modernizace Obvodního kon-
trolního měřického střediska (viz čI. 7).
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Pro metrologické činnosti, které jsou uskutečňovány
v praxi výrobních organizací, je příznačné zejména
řešení technických problémů, spojených především
se správnou funkcí měřidel a s problematikou bezchyb-
ného měření. Někdy se však v organizacích nerespek-
tuje nebo dostatečně nerespektuje skutečnost, že
metrologie je natolik významná, že je upravena četný-
mi obecně zaváznými předpisy, a že mnohé z nich se
významně dotýkají nejen pracovníků kteří jsou od-
povědni za plnění metrologických povinností stano-
veI}ých právními předpisy z této oblasti, ale i pracov-
níků, kteří vlastní měření provádějí.

Oblast právní úpravy metrologie je poměrně
široká a patří sem zejména:

- právní úprava měřicích jednotek a jejich návaznosti,
- právní úprava organizace státní metrologie,
- právní úprava zabezpečování metrologického po-

řádku (zejména stanovení práv a povinností)
v organizacích, které měřidla vyrábějí, dovážejí,
opravují a používají,

- právní úprava důsledků spojených s porušením sta-
novených metrologických povinností.

Všichni, řídící i výrobní pracovníci si musí být vědo-
mi, že podle povahy porušení povinností a podle roz-
sahu negativních důsledků pro společnost, může být
pracovník, který porušil stanovenou povinnost posti-
žen:

a) kárným opatřením,
b) stanovením povinnosti nahradit škodu,
c) uložením opatření za přestupek,
d) uložením trestu za přečin,
e) uložením testu za trestný čin.

Přestupkem je například:

- použití vybraného provozního měřidla, které nebylo
řádně ověřeno, v hospodářském styku,

- uvedení vybranébo provozního měřidla, které ne-
bylo řádně ověřeno, do oběhu,

- nevedení řádného soupisu všech užívaných vybra-
ných provozních měřidel a dat jejich posledního
úředního ověření,

- nepředložení požadavku na úřední ověřování,
- nepředložení návrhu ročního plánu výroby oprav

a dovozu vybraných provozních měřidel,
- použití provozního měřidla, které nebylo řádně

ověřeno v hospodářském styku,
- uvedení provozního měřidla do oběhu pokud nebylo

řádně ověřeno.

Jak je vidět z uvedeného je nutno respektovat me-
trologické předpisy ve všech činnostech týkajících se
použití měřidel pro hospodářskou činnost jakékoliv
organizace, zejména v souvislosti se zvyšujícími se po-
žadavky na kvalitu a jakost výrobků a služeb.

7. Metrologie v resortu ČÚGK

Metrologie v resortu ČÚGK je řízena kromě všeobecně
platných právních norem technickým předpisem (21].
Tento předpis se dělí na osm kapitol, které se zabývají
jednotlivými povinnostmi. Jedná se o tyto akpitoly:

1. Úvodní ustanovení.
2. Organizace měrové služby v resortu ČÚGK.
3. Kategorie měřidel.
4. Ověřování měřidel.
5. Označování měřidel.
6. Evidence měřidel.
7. Porušení předpisů o metrologii.
8. Závěrečná ustanovení.

Dále jsou součástí předpisu čtyři přílohy, které speci-
fikují ustanovení předpisu. Jedná se o tyto přílohy:
1. Doba platnosti úředního ověření měřidel.
2. Četnost provozních kontrol měřidel.
3. Termíny předkládání požadavků na ověřování měři-

del a hodnotící zprávy.
4. Seznam měřidel.

Vlastním řídícím a výkonným pracovištěm metrolo-
gie v resortu ČÚGK je Oborové kontrolní měrové
středisko (OKMS) zřízené při Výzkumném ústavu
geodetickém, topografickém a kartografickém, t. č.
ve Zdibech. Toto pracoviště v souvislosti se zákonem
46/71 Sb. o geodézii a kartografii slouží pro všechna
odvětví národního hospodářství v rámci oboru "geodé-
zie" a ověřuje všechny druhy geodetických měřidel za
úplatu podle [26]. Popišování vlastní činnosti OKMS
není předmětem tohoto článku.

Článek má za úkol seznámit nejširší technickou veřej-
nost l'! metrologií v jejich hlavních vazbách a spoji-
tostech, hlavně však'v závislosti na potřeby pracovníků
n. p. Geodézie a geodetických pracovišť jiných resortů.
Podává se zde zkrácený přehled legislativních před-
pisů, které musí vedoucí všech uvedených pracovišť
respektovat, neboť v opačném případě hrozí těmto
pracovníkům sankce. Zároveň s objasněním významu
metrologie v systému národního hospodářství chce
článek čelit názorům vyzdvihujícím kvantitu nad
kvalitou v souladu s úsilím státních a stranických
orgánů směřujících ke zvýšení kvality a jakosti všech
oborů našeho národního hospodářství.
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7. valné shromáždění Mezinárodní
kartografické asociace

V srpnu 1984 proběhlo v Perthu, Západní Austrálie,
7. valné shromáždění Mezinárodní kartografické asociace
(ICA).
Na prvním zasedání, konaném dne 4. srpna 1984,

byla projednána zpráva o činnosti ICA za období
1980-1984, přednesená prezidentem ICA prof. dr. Or·
melingem (Holandsko).
Ve zprávě bylo provedeno zhodnocení 11. meziná.

rodní kartografické konference, která se uskutečnila
v roce 1982 ve Varšavě a jíž se zúčastnilo 437 delegátů
z 37 členských zemí ICA. Na konferenci bylo předneseno
56 referátů a předloženo dalších 37 osobních referátů.
V období 1980-1984 pracovalo v ICA 11 komisí

a 2 pracovní skupiny a představitelé ICA se účastnili
práce ve 2 interdisciplinárních pracovních skupinách,
a to ICA/IGU a ICA/IFLA.
ICA uspořádala v uplynulém období 3 semináře s me·

zinárodní účastí zaměřené na počítačovou kartografii,
a to v roce )980 v Jacartě (Indonésie), v roce 1981
ve Wuhan (CLR) a v roce 1983 v New Delhi (Indie)
a 1 seminář zaměřený na výchovu kartografů v roce
1984 v Rabatu (Maroko).
V období 1980-1984 bylo v rámci ICA vydáno

8 publikací, a to: Příklady map životního prostředí
(1980), Metody a způsoby zobrazení oceánografických
údajů (1983), Barevné soukopie a náhledy v kartografii
(1980), Kartografie měst (1984), Základy kartografie
pro studenty a techniky (1984), Národní a regionální
atlasy (1984), Nové názory na kartografickou komuni-
kaci (1984) a Počítačová kartografie (1984). Od roku
1983 je vydáván samostatný časopis asociace ICA -
Newsletter a každoročně Kartografická ročenka.
V dalším bodu programu byla projednána a schválena

pokladní zpráva, přednesená generálním tajemníkem
ICA O. Hedbomem (Švédsko) a zpráva revizorů ICA,
kterou přednesl dr. Depuydt (Belgie).
Bylo projednáno přijetí nových členských zemí ICA,

a to Kypru, Zaire, Jemenské arabské republiky a Jižní
Korey; jejich přijetím vzrostl počet členských. zemí rCA ..
na 62. Dále byla schválena afilace Hydrografického
ústavu Indie a Kartografického institutu pro východní
Afriku (se sídlem v Keni) k ICA.
Druhé zasedání velného shromáždění, konané dne

5. srpna 1984, schválilo změny některých článků statutu

ICA, týkajících se pracovníchIorgánů asociace. Ve sta.
tutu bylo zakotveno vytvoření čtyř stálých komisí;
kromě nich budou vytvářeny komise ad hoc, jejichž
ustavení podléhá schválení valného shromáždění a pra·
covní skupiny pro řešení krátkodobých úkolů.

Valné shromáždění dále projednalo změnu cyklů
konání mezinárodních akcí, jejichž termíny byly zvo-
leny tak, aby akce FIG, ISPRS, ICA a IGU byly rovno-
měrněji rozloženy a nekonaly se pokud možno ve stej-
ném roce. Tato změna cyklů byla projednána na zase.
dání představitelů FIG, ISPRS a ICA v roce 1983
a předložena v roce 1984 vrcholným orgánům těchto
mezinárodních nevládních organizací ke schválení;
kongresy IGU budou mít i nadále dřívější čtyřletý cyklus
(v roce 1984 v Paříži, dále 1988 a 1992). V souladu s tě-
mito dohodami schválilo valné shromáždění tyto akce
ICA:

- v říjnu 1987 se bude konat 8. zasedání valného shro-
máždění ICA spojené s 13. mezinárodní kartografic.
kou konferencí v Morelli (Mexiko),

- v roce 1989 se bude konat 14. mezinárodní karto·
grafická konference ICA,

- v roce 1991 se bude konat 9. zasedání valného
shromáždění ICA spojené s 15. mezinárodní karto·
grafickou konferencí.

Valné shromáždění dále vyslovilo souhlas s vytvoře-
ním Mezinárodní unie pro zeměměřictví a mapování
(International Union for Surveying and Mapping -
IUSM), která bude sdružovat nevládní organizace FIG,
ISPRS, ICA a IFLA a zastřešovat je při jednání s orgá.
ny OSN, UNESCO, COSPAR (Mezinárodní komitét
pro výzkum ,:esmíru) a ICSU (Mezinárodní rada vědec·
kých unií). Učast ICA v IUSM byla většinou hlasů
schválena.

Třetí zasedání valného shromáždění projednalo usta.
vení stálých komisí ICA, komisí ad hoc a pracovních
skupin a schválilo jejich program na období 1984 až
1987. Ustaveny byly následující komise a pracovní
skupiny (v závorce uveden předseda):

a) stálé komise:
- komise 1 - výchova a vzdělávání kartografů

(dr. K. H. Meine, NSR)
- komise· 2 - -technologie výroby map (K. Bur·

mester, Dánsko),
- komise 3 - výhledové technologie a automatizace

(L. E. Starr, USA)
- komise 4 - historie kartografie (dr. H. M. Wallis,

Velká Británie)

1985/19



Geodetický a kartografický obzor
20 ročník 31/73, číslo 1/1985

b) komise ad hoc:
- komise 5 - tematické mapování s využitím

prostředků dálkového průzkumu Země (dr. De-
negre, Francie)

- komise 6 - městská kartografie (prof. J. Masai,
Japonsko)

- komise 7 - tyflomapy (prof. J. W. Wiedel, USA)
- komise 8 - námořní kartografie (R. H. W. Linton,

Velká Británie)
- komise 9 - kartografie obyvatelstva (R. W. Marx,

USA)

c) pracovní skupiny:
- - skupina l~kartografický podnik (F. J. McGrath,

Austrálie)
- skupina 2 - koncepce a metodologie kartografie

(dr. U. Freitag, Západní Berlín)
- skupina 3 - využívání map (dr. Ch. Board, Velká

Británie).

ICA se účastní svými zástupci práce interdisciplinárních
pracovních skupin, do nichž jmenovalo valné shromáž-
dění svoje oficiální představitele. Do pracovní skupiny
ICA/IGU - mapy a atlasy životního prostředí byl
zvolen D. P. Bickmore (Velká Británie) a do pracovní
skupiny ICA/IFLA - dokumentace v kartografii
dr. J. Neumann (NSR).
Dále bylo projednáno zvýšení členského příspěvku

v ICA, který v období 1985-1987 bude činit 250 US do·
larů ročně.
Závěrečným bodem jednání byla volba nového vý-

konného výboru ICA pro období 1984-1987. Novým
prezidentem ICA byl zvolen dr. J. L. Morrison (USA)
a generálním sekretářem D. T. Pearce (Austrálie).
Do funkcí vicepresidentů ICA byli zvoleni gen. mjr.
Agarwal (Indie), dr. Aržanoy (SSSR), dr. Duch Gary
(Mexiko), prof. Hu Ju-ju (CLR), prof. dr. Ormeling
(Holandsko), prof. dr. Rhind (Velká Británie) a prof.
dr. Taylor (Kanada). Nový výkonný výbor na:.svém
ustavujícím zasedání projednal a přijal pozvání Cs. ná·
rodního kartografického komitétu na uspořádání zase·
dání výkonného výboru spojeného se zasedáním stálých
komisí ICA ve. 3. čtvrtletí 1986 v Praze. Cílem tohoto
zasedání je příprava 8. valného shromáždění ICA
a 13. mezinárodní kartografické konference v Mexiku.

Ing. Miroslav Mikšovský, OSC.,
místopředseda Čs. národního

kartografického komitétu

'ZÉ~AHRANICí

HIStorie.geodetických základu
v Japonsku

První měřické a mapovací práce jsou v Japonsku
datovány do VI. století. K měřickým pra~em při tom
byla využ.ívána pouze technika dovážená z Cíny. Evrop-
ské přístroje a metodiky jsou zaváděny postupně teprve
od XVI. století. Vysoce ceněným historickým dokumen-
tem je mapa území Japonska, sestavená počátkem
XIX. století významným japonským geodetem T. lno-
hem. Mapa byla zcela přesná pokud jde o údaje země-
pisných.šířek, méně přesná však v údajích zeměpisné
délky. S mapou se seznámil německý lékař Siebold,
působící v té době v Japonsku. a publikoval ji dříve
v Německu. lnohova mapa symbolizuje nástup moder-
ních měřiekýeh metod a byla v Japonsku používána
do konce XIX. století.

V roce 1899 byl při ministerstvu vzdělávání založen
japonský geodetický komitét. Jeho úkolem bylo vést
základní geodetické práce a výzkum a s využitím vý-
sledků mezinárodní šiřkové observatoř'e l\Iisuzawa spolu-
pracovat s mezinárodní šíř'kovou službou, ustavenOll
na zasedání IAG ve Stuttgartu v r. 1899. S ústřední
stanicí v Postupimi byla zahájena systematická pozo-
rování na stanicích Carloforte, Gaithersburg, Cincinnati,
Ukiah, Tchardjui a Misuzawa. Prvním ředitelem ob-
servatoře v Misuzawě byl H. Kimura, který v roce 1901
odvodil tzv. z-člen, doplňující redukční rovnici země·
pisné šířky pro tuto observatoř. V roee 1962 se obser-
vatoř v Misuzawě stala ústrední observatoří a centrem
mezinárodní služby kolísání pólu.
Triangulační měření bylo v Japonsku zahájeno v roce

1884. V roce 1888 převzal tyto práce armádní mčřický
odbor, který dokončil triangulaci I. řádu na celém
území v roce 1909. Průměrná délka stran sítě činila
45 km a celkový počet bodů sítě byl 300. Střední chyba
měřeného úhlu, odvozená z uzávěrťt trojúhelníků čini-
la 0,27". Přesnost je srovnatelná s tehdejšími evrop-
skými traingulacemi, což svědčí o zvládnutí moderní
měřické techniky. Pro výpočetní práee v síti byl použit
Besselův elipsoid. V letech 1909 až 1920 byla dokončena
triangulace v síti II. a III. řádu.
S ohledem na velkou seismickou aktivitu celého úze.

mí Japonska bylo nutno provést opakované měření
geodetických sítí v prostorech postižených destruktiv-
ním zemětřesením. Celková opakovaná triangulace
I. řádu byla provedena Geografickým měřickým ústa-
vem v období let 1948-1967. Třetí opakované měření
bylo zahájeno v r. 1965 a pokračuje dosud. Porovnání
první a druhé triangulace vedlo k závěru, že seismické
jevy jsou spojeny s velkými vodorovnými pohyby,
při čemž tyto pohyby započínají již. před vlastním
silným zemětřesením.
Geodetická-astronomická měř'ení byla před druhou

světovou válkou prováděna jednak Geodetickým komi-
tétem; jednak armádním měřickým odborem. Po druhé
světové válce jsou všechna měření tohoto druhu prová-
děna Geodetickým měřickým ústavem. Již v průběhu
druhé triangulace bylo v síti prvního řádu určeno 80
Laplaceovýeh bodiL K. Atsumi se jako první poliusil
odvodit rozměry elipsoidu, který by nejlépe vyhovoval
Japonským ostrovům. Systematická tíhová měření byla
zahájena již Geodetickým komitétem a v období let
1899 až 1915 bylo uskutečněno tíhové měření Sternepko-
vým kyvadlovým přístrojem na 122 bodech. První
srovnávací.měření mezi Tokyem.a Postupimí p,royedl
H. Nakagawa již v r. 1899. V roce 1940 seřadilo
Japonsko k zemím s největšíhustot6u tíhové sít(í ve
světě. Výsledky těchto měř'eni byly podkladem pro
sestavení mapy isostatických anomálií (M. Matsuyama)
a k· odv02;yní parametrú nejvhodnějšího elipsoidu
(C. Tsuboi). 'V roce 1950 bylo započato rozsáhlé tíl,lOvé
~ěření na asi 3500 bodech. Měření prováděl. společně
Ustav pro výzkum zemětřesení při Univerzitě v Tokiu
a GSI a jeho výsledky byly ptiblikovány v podobě
mapy Bouguerových anomálií v r. 1954.
První nivelační měření v síti I. řádu bylo uskuteč.-

něno v letech 1883 až 1913. Jednotlivé nivelační pořady
byly při tom vedeny podél národní silniční sítě a mély
celkovou délku asi 20 tis. km. Po zemětřesení v KWl,lnto
bylo v ;l'ooe 1923 zahájeno druhé měř'ení, dokončené
v r. 1945. Třetí měření bylo provedeno v letech 1\)46
až 1961 a čtvrté bylo na základě Nároclního projektu
pro prognózu zemětí'esení započato v roce 1962. Eo-
rovnání jednotlivých opakovaných měření vedla k zá-
sadním poznatkům o vztahu mezi pohyby na zemském
povrchu a seismickou nebo vulkanickou činností.
S ohledem na častS' výskyt zemětí'ešení se stalo

v Japonsku tradicí opakované měření v místních sítích.
Tak např. opakovaná lokální měření v nivelační a trian-
gulační síti po zeměHesení v Nohbi v roce 1891 se stala
průkopnickou prací a přispěla ke studiu pohybů zemské
kůry. Opakovaná měření po zemětřesení ve Fukui
v roce 1948 přispěla k identifikaci poruchové linie, která
se na povrchu neprojevila výraznějšími trhlinami.
Rozborem výsledků všech měření byly nad to zjištěny
svislé změny některých nivelačních značek před a po
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zemětřesení, což lze považovat za projev preseismické
defo~mace. Pro studium vlastností pohybů zemské
kůry, spojených se zemětřesením je v Japonsku již
dostatek potřebného měřického materiálu, umožňu-
jícího určitý stupeň zevšeobecnění. Zemětřesení je
důsledkem rychlého uvolnění energie, nahromaděné
v kůře a svrchním plášti. Hromadění této energie je
spojeno s deformacemi povrchu a lze předpokládat, že
doba hromap.ění této energie l' bude ve vztahu ke stupni
zemětřesení M. Rozborem rozsáhlejšího materiálu
odvodil Tsubokawa vztah

který lze považovat za platný pro cirkum-pacifickou
oblast. Opakovaná měření z let 1965-1967 v Matsushi-
1'0 ukázala, že zemětřesení stupně M = 5,0 vyžaduje
přípravné období asi čtyři měsíce. .
V současné době je v Japonsku stále více využívána

technika kosmické geodézie. Předpokládá se, že aplikace
těchto metod přispěje koncem tohoto století k lepšímu
poznání mechanismu pohybú v globálním pohledu,
neboť Japonsko leží na styku dvou velkých tektonických
blolsú pacifiku a Asie. To by mělo přispět i k dalšímu
zevšeobecnění současných poznatkú o vzájemných
vztazích mezi seismickou a vulkanickou aktivitou a po-
hyby zcmské kůry.

RNDr. Milada Heligrová,
Ing. Pavel Vyskočil, CSC.,

V!Jzknmný ústav geodetický, topografický
a kartografický - ICRCM, Zdiby

Geodetické informační dny Brno 1984
a XXI. burza technických zlepšení

Obě odborné akce se uskutečnily jako již tradiční sou-
část doprovodného programu Mezinárodního strojíren-
ského veletrhu v Brně ve dnech 17. až 19. září 1984.
V rámci Geodetických informačních dnú (GID)

předneslo 14 vybraných veletržních vystavovatelú
informace o novinkách v přístrojovém vybavení, v po-
můckách a materiálech pro geodetickou praxi.
Bohatost příslušenství jako kritérium užitné hodnoty

geodetických přístrojů zvýraznil ve svém vystoupení
zástupce VEB Carl Zeiss Jena, NDR. V dalších vy-
stoupeních byli účastníci GID informováni o vývoji
a výrobě racionalizačních pomúcek VEB Kombinat fUr
Geodasie und Kartografie,. Berlin, NDR, o digitálním
planimetru VÚGTK Zdiby, o novýchmožnostechy do-
dávkách výpočetní a reprografické techniky v CSf)R
(Kancelářské stroje Brno), o nové přístrojové technice
firem Wild Heerbrugg, Kem (modulární př'ístrojový
systém), Opton (registrační elektronické tychymetry)
a AGA. Z oblasti kartografie a kartografické polygrafic
byly předneseny informace o nové sadě pomúcek pro
suché obtisky a sloupávJ.cí vrstvy (Kovopol, n. p.,
Police nad Metují), o nových pomLwkách firmy Staedt-
ler - Mars, o novinkách ve výrobním programu plastic-
kých fólií FOLEX a o polyesterových kreslicích fóliích,
diazofóliích SAFIR firmy Renker.
GID Brno 1984 se zúčastnilo na 300 odborníkú - geo-

detú z celé ČSSR. ze zahraničí po I účastníku z Bulhar-
ska, M.aďarska, Německé demokratické republiky a Pol-
ska. Učastníci GID jsou přesvědčeni, že pravidelné
pořádání této akce přispívá výrazně k informovanosti
o dosažené světové úrovni měř-ické, výpočetní a repro-
dukční techniky.

Letošního běhu již XXI. burzy technických
zlepšení (BJ'~) se zúča;stnil rekordní počet 14 organi-
zací resortů CUGK a SUGK. Poprvé se podařilo získat
i zahraniční účast, a to ve formě expozice Kammer der
Technik, zastoupené Kombinat flir Geodasie und Kart-
graphie, Berlin. Na BTZ bylo předvedeno celkem .(in
exponátú. .
Mezi vystavenými zlepšovacími návrhy, v;<-sledky

výzkumu a vývoje a racionalizačními opatř'eními domi-
novalo použití elektrotechniky, ať již ve formě digitali-
zátorů - planimetrů (3 exponáty), či VýpOČtllna počí-
tači, úprav elektrooptických dálkoměrů na dostupnou
měřicí techniku atd. Návštěvníkům (bylo jich letos 598)
byl k dispozici katalog BTZ, dávající dostatečnou mož-
nost čerpat potřebné informace i po odjezdu domú.
Forma BTZ umožnila celou řadu užitečných kontaktů,
z nichž za zvlášť prospěšné lze považ.ovat kont~kty
geodetú z pracovišť mimo resorty ČUGK a SUGK
s výsledky výzkumu a racionalizace na špičkových
pracovištích právě těchto dvou resortú. Získané infor-
mace kladně ovlivní práci útvarú technického rozvoje,
novátorú a zlepšovatelú.
Obě akce, GID a BTZ, měly širokou publicitu v tisku

(Rovnost, Technický týdeník, Tiskový bulletin BVV)
i v rozhlase.
Na přípravě a organizaci se p_odílela řada dobrovol-

ných, obětavých členú p_obočky CSVTS Geodézie, n. p.,
Brno a Dúm techniky CSVTS Brno, jimž patří uznání
a dík.

Ing. Milan Klime,š,
garant akce.

náměstek ředitele Geodézie, n. p., Brno,
Ing. Helena Ryšková,

KGKS v Brně

HRADILEK, l-.: Vysokohorská geodézie. Praha 1984,
nakladatelství CSAV Academia, 230 stran, 67 pérovck,
(i fotografií, náklad I 000 výtiskú, cena 42,- Kčs.

Kniha prof. Ing. Dr. L; Hradilka, DrSc. řeší komplexním
způsobem problematiku zaměřování i zpracování trigo-
nometrických výškových sítí a trojrozměrných geode-
tických sítí a tím vytváří jedinečné metodologické vý-
chodisko budování přesných geodetických základú
v oblasti vysokých hor. Práce vychází z hlubokých teo-
retických studií přesného určování výšek ve vysoko-
horských podmínkách a opírá se též o bohaté experi-
mentální zkušenosti, získané při aplikaci autorem vypra-
covaných metod ve zkušebních lokalitách, zejména ve
Vysokých Tatrách. Těžiště pojednávané problematiky
autor správně orientuje na zvládnutí vlivu terestrické
refrakce a tížnicových odchylek, který byl dosud hlavní
-příčinou nižší př'esnosti geodetických .základú vevy-so-
kých horách, a; na odvození matematických modelú
pro vyrovnání trojrozměrné triangulace.Pozorn<>sti
autora však neunikly ani praktické měřické postupy,
které pomocí standardního přístrojového vybavení
měřických skupin dovolují řešit nastolený pl'oblém.
Pro své specifické zaměření představuje kniha hodnot-
nou nadstavbu základních učebnic gcodézie a je nosite-
lem vědeckotechnického rozvoje v jedné z nejaktuálněj-
ších oblastí kinematické geodézie .. Její význam znáso-
bnje i možnost praktické aplikace vypracovaných me-
tod ph výzkumu recentních pohybú zemské kúry ve
vysokohorských oblastech a při geodetickém zabezpečo-
vání rozsáhlých inženýrsk;<'ch projektú v těchto lokali-
tách.
Pedagogický aspekt posuzovaného díla zvýrazúuje

i didakticky stavěná struktura jeho vnitřního členění,
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rozvržená do 12 kapitol. V úvodní kapitole autor ko-
mentuje cíle a obsah knihy, formuluje nastolené problé-
my i hlavní závěry a objasňuje používané symboly
a vzorce. Druhá kapitola definuje elementární základy
matematických modelů pro zpracování trojrozměrné
triangulace v podobě vzorců pro určení výšek bodů
kombinací měřených šikmých délek a vodorovných
a zenitových úhlů. Zde autor ukazuje na význam přes-
ných šikmých délek pro přesné určení výškových rozdílů
i při značných sklonech záměr. Třetí kapitola podrobně
popisuje měřické postupy, zaručující vysokou přesnost
měřených veličin včetně centračních prvků, přičemž
hlavní pozornost je věnována přesnému měření zenito-
vých úhlů jako nejspolehlivějšímu indikátoru změn
atmosférické refrakce. '1

Ve čtvrté kapitole jsou přehledně shrnuty známé po-
znatkyo metodách určování tížnicových odchylek a jsou
definovány užívané výškové soustavy a vztahy mezi
nimi. Pátá kapitola se zabývá jedním z nejobtížnějších
problémů budování výškových sítí, tj. určování teres-
trické refrakce pomocí zenitových úhlů. Autor zde na-
vrhuje metodu, založenou na použití statistických testů
k odstranění výrazných refrakčních anomálií a na urče-
ní refrakčních koeficientů na každém stanovisku v pro-
cesu vyrovnání sítě. Zároveň formuluje požadavky na
časový rozvrh měření zenitových úhlů i na konfiguraci
sítě, jejichž splnění zvyšuje přesnost v určení refrakce
i výšek bodů a umožňuje při vyrovnání separaci refrakce
od tížnicových odchylek. Problematika vyrovnání tri-
gonometrických výškových sítí je obsahem šesté kapi.
toly, v níž jsou odvozeny rovnice oprav zprostředkují-
cích veličin i podmínkové rovnice, popsány testy měře-
ných dat před vyrovnáním a vyloženy postupy přibliž-
ného určení vyr:>vnávaných veličin včetně refrakčních
koeficientů.

Experimentální ověření postupů, vyložených v pře-
dešlých kapitolách, tvoří náplň sedmé kapitoly. Na pří-
kladech vyrovnání trigonometrických výškových sítí
v Západních Tatrách, ve švýcarských Alpách a v Praze
autor přesvědčivě dokazuje, že se při vyrovnání sítě
s rozdílným refrakčním koeficientem pro každé stano-
visko zvyšuje přesnost určených výšek bodů o 30-40 %
ve srovnání s tradičním způsobem vyrovnání s jediným
refrakčním koeficientem pro celou síť. Následující osmá
kapitola popisuje matematický model pro vyrovnání
trojrozměrné terestrické triangulace a je teoretickým
jádrem celého díla. Jsou zde odvozeny rovnice oprav
různorodých zprostředkujících veličin jak v elipsoidic-
kém souřadnicovém systému, tak v kartézském lokál-
ním systému, a také podmínkové rovnice pro vyrovnání
trojrozměrných sítí. Dále je vyložen postup odvození
a vyrovnání prostorových úhlů, jejichž výhodou je, že
nejsou ovlivněny tížnicovými odchylkami. Matematický
model je v této kapitole koncipován tak, aby jej bylo
možno využít i při modernizaci starších trigonometric-
kých sítí prostorovou triangulací nebo při navazování
klasické polohové sítě na prostorovou triangulaci ve
vysokých horách. Postupy vyrovnání trojrozměrných
sítí jsou ověřovány v deváté kapitole na schematických
modelech se simulovanými daty.

Praktická aplikace vyvozeného matematického mo-
delu pro vyrovnání prostorové triangulace je dokumen·
tována v desáté kapitole pro oblast Vysokých Tater,
kde byla autorem vybudována rozsáhlá zkušební troj-
rozměrná síť. Výsledky ukazují, že vypracovaná metoda
prostorové triangulace dovoluje určit výšky bodů se
střední chybou 10-15 mm a zjistit vertikální pohyby
zemské kůry se střední chybou 2 mm/rok. V jedenácté
kapitole je vyvinut matematický aparát pro určování
horizontálních pohybů na velké vzdálenosti metodami
trojrozměrné triangulace. Je zde odvozeno řešení obou
hlavních geodetických úloh v elipí>oidickémsouřadnico-
vém systému s milimetrovou přesností při vzdálenostech
do 15 000km a libovolných výškových rozdílech. Posled-
ní dvanáctá kapitola uzavírá knihu řadou doplňků
k předešlým kapitolám, týkajících se určování tížnico-
vých odchylek i refrakce a odvozování matematických
modelů.

K přednostem knihy patří skutečnost, že neotřelým
způsobem popisuje postupy, které pomocí obvyklého

přístrojového vybavení řeší aktuální problém budování
přesných geodetických základů ve vysokohorských
oblastech. Na základě experimentálního ověření těchto
postupů kniha poukazuje i na alarmující nepřesnosti
v oficiálních údajích o poloze bodů v oblasti Vysokých
Tater, zejména u výšek vrcholů. Zvláštního uznání
zasluhuje i to, že kniha obsahuje mnoho cenných po-
znatků o refrakci a že dává praktický návod pro její
určování. Výklad pojednávané látky včetně odvozování
vzorců je srozumitelný a úsporný, stylistika textu se
vyznačuje logickou a didaktickou stavbou, jazyk je
přesný a je při popisu experimentálních prací místy
oživen větami až reportážního charakteru. Obrázky
a tabulky jsou nezbytnou součástí textu a jejich popisy
a legendy zvyšují jejich srozumitelnost a činí je do
značné míry nezávislými na příslušné pasáži textu.
Kniha prezentuje na svém vymezeném úseku vysokou
úroveň soudobých poznatků, což dosvědčuje i bohatý
seznam použité literatury a odkazy v textu, kde převlá-
dají velmi aktuální publikace.

Posuzovaná kniha L. Hradilka "Vysokohorská geo-
dézie" dokumentuje uceleným způsobem výsledky více
než 25 letého úsilí, které autor vynaložil v teoretické
i experimentální oblasti při řešení problému přesného
určování výšek ve vysokých horách. Je věnována pa·
mátce Ing. Viléma Ješuty, který se rozhOdujícím
způsobem podílel na zajišťování experimentálních prací.
Představuje významnou knižní novinku a vyplňuje ci·
telnou mezeru v souboru knižních a u_čebnicových
publikací z oboru geodézie, a to nejen v CSSR. Proto
byla vydána též v anglickém jazyce pod názvem
"Three dimensional terrestrial triangulation" v naklada-
telství Konrad Wittwer ve Stuttgartu počátkem roku
1984. Lze konstatovat, že recenzované dílo je pro
vymezený úsek geodézie výrazným přínosem, a to jak
na poli teorie, tak i v oblasti praxe. Pro jeho přínosnou
a do značné míry i objevnou hodnotu upřímně doporu.
čuji všem odborníkům jeho prostudování.

Ing. Bořivoj Delong, OSC.,
ČÚGK

KOLEKTÍV: Kartografija. Moskva, PROGRESS
1983. Vypusk 1 - redakci a a zostavenie: Gochman,
V. M. - Ljlltyj, A. A., 265 s., cena 2 Rb. Vypusk 2 -
redakcia a zostavenie: Berljant, A. M., 215 s., cena
1,5 Rb.

f 048) 528.9 = 82

Oba publikácie sú zborníkmi píspevkov renomovaných
odborníkov v danej oblasti preložených do ruštiny.

Prvý dlel (16 príspevkov) nesie podtitul: Zarubežnyje
koncepcii i napravlenija issledovanij. Je zostavený
z prác, ktoré sa zaoberajú otázkami:
- všeobecnej teárie kartografie,
- kartografickej komunikácie,
- jazyka mapy,
- tvorby a analýzy nových spósobov kartografického

znázorňovania,
- metád analýzy máp.

V príspevku L. Rataj ského sa rozvádzajú teoretické
i praktické otázky kartografickej komunikácie. Autor
vytyčuje základné ciele výskumu v takto chápanej
orientácii disciplíny, pričom ju chápe z metodologického
hfadiska ako prírodnovednú, avšak súčasne tiež ako
disciplínu informačnú. Aj tento príspevok zosnulého
autora, nesporne významného odborníka, dokumentuje
jeho celoživotný prínos pre rozvoj teoretickej kartogra-
fie, avšak poskytuje tiež dostatok polemických podne-
tov pre ďalšie úvahy, vedúce k objasneniu i odstráneniu
sporných úvah a dedukcií.
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V obdobnom teoretickom chápaní podčiarkujú A. H.
Ho binson a B. B. Petchinik špecifiká kartografickej
komunikácie v porovnaní s inými formami a prostried-
kami komunikácie. Tieto je nevyhnutné zohradňovať
pri aplikáciách teorií informatiky, najma v oblasti
hodnotenia mapy ako inforrnačného média a špecifík
vllímania kartografických spósobov vyjadrovania reál-
neho sveta.

V dalšom príspevku sa L. Ratajski zaoberá systé-
mom pravidiel kombinovania jazykových prvkov mapy
a uvažuje pritom tri hierarchické úrovne systému jazyka
mapy: rnorfematickú, slovnú a syntaktickú.
J. Pravda rozvíja teoretické úvahy o štruktúre

a princípoch grafernaticko-morfematickej konc~epcie
kartografického jazyka, ktoré sú odborníkom v CSSR
i čitaterom nášho časopisu známe (pozri GaKO, 1977,
č. 10).
J. Bertin je znárnym odborníkom v oblasti semio-

grafiky a tejto problematike je venovaný aj jeho prí-
spevok, v ktorom vychádza zo zákonov vizuálnej per-
cepcie grafických znakov, rozoberá možnosti ich kombi-
nácií a možnoti ich štandardizácie a ullifikácie.
E. Spiess kladie dóraz na skúmanie procesov karto·

grafického vyjadrovania a určovanie stupňa jeho hod-
noty - organizovanosti, v jednote formálnych a význa-
mových aspekt ov celku a jeho vzťahu k funkcii (téme)
kartografického diela.
Úvahy F. \Vernera sa týkajú formovania metod

štruktúrnej sémantiky (štatistika asociácií, sémantický
diferenciál). Uvádzajú sa výsledky experiment ov v hod-
notení vzťahov kartografických znakov a ich polohy
v sémantickom priestore.
Teoreticko metodickým riešením tvorby gradačných

škál pre štatistické mapy pomocou počítačovej grafiky
sa zaoberá v dalšom príspevku M. S. Monmonier.
G. Hake uvažuje kritériá posudzovania množstva

a kvality informácií v mape v dvoch rovinách: prvotné
informácie, uvádzané pomocou znakov explicitne (pria.
me údaje o objektoch) a druhotné informácie, ktoré
vznikajú ako výsledok spracovania informácií prvot-
ných v oblasti utilizácie mapy. Ich objem je závislý
na príprave (erudovanosti) používatera diela.
Návrh na systém určovania a klasifikácie anamorf-

ných máp publikuje Z. Murdych (u nás známe z prí-
spevku autora v "Acta universitatis carolinae", Geo-
graphica, XI, 1976).
G. O. Ewing a R. Wolf oboznamujú s teoretickými

aspektami, výpočtovými procedúrami a otvorenými
problémami tvorby anamorfných máp (vzdialenosť
ako funkcia času).
Obdobnou problematikou - modelovaním "subjek-

tívnych geopriestorov" a tvorbou anamorfných máp
sa zaoberá i další príspevok J. C. Mullera.
Metodiku analýzy kognitívnych máp, založenú na

analýze ich morfologie li obsahu, so snahou obmedziť
subjektivistické prístupy na ich štúdium a utilizáciu,
predkladá M. Pacione.
S použitím teorie pravdepodobnosti a modelovania

rozvíjajú B. N. Boots a A. Getis metody "procesuál-
nej" interpretácie priestorových štruktúr objektov
a javov vyjadrených v mape. Ukazujú cesty k objekti-
vizácii výsledkov modelovania predmetných procesov,
porovnávajú výsledky zistené modelovaním s údaj mi
empirickými.
Teoretické a metodologické hradiská analýzy máp

vykonané pomocou dvojrozmernej harmonickej analýzy
nkazujú H. A. K. Charlesworth, J. E. Robinson
aJ. P. Colbeaux. Uvádzajú aj príklady interpretácie
dosiahnlltých výsledkov.
Metod analýzy máp, avšak aj leteckých a kozmických

snímok sa dotýka príspevok Shin-Yi-Hsuna. Autor
predkladá jednoduché no efektívne metody rozboru
a hodnotenia obrazov priestorových štruktúr založené
na forme opisu.

Druhý lIicl publikácie (14 príspevkov) je členený do
dvoch tematických okruhov:
- tendencip, a teoretické koncepcie slúžiace na rozvoj

metod utilizácie kartografických diel,

- špecifické problémy procesov kartograficl~ého vy-
jadrovania na účely ekologickej kartografie a in;ÝTh
osobitných, netradičných zámerov.

Prvý tematický okruh uvádza další príspevnk
J. Pravdu; ide o štúdium o paradoxoch a tendenciáéil
tematickej kartografie i o jej vývoji a vzťahoch ku gl""
grafii, ich vzájomnom ovplyvilOvaní sa (najma v obla;.;tl
tematickej kartografie) a obojstrannej nevyhnutno:..;ti
i prospešnosti (pozri Geograf. časopis, H)80, č. 2-3).
F. Topfer uvažuje nad významom kartografie v Sl!-

časnom živote a dotýka sa i otázok systému spósobov
práce s mapou.
L. Guelke definuje ako krúčový moment využíval,in

máp výklad ich obsahu, percepciu a. prijatie kompo-
zície (kartografických) znakov a nimi definovan}-cli
priestorových vzťahov.
Problematiku orientácie používatera mapy v systéme

znakov a podrobnúanalýzu procesu čítania a jeho
jednotlivých operácií uvádza J. L. Morrison. Uvažuje
o exaktne jednoznačných, nejednoznačných i kombino-
vaných podmienkach a vlastnosti ach systému a z toho
vyplývajúcich dósledkoch.
Ph. Muehrcke analyzuje nedostatky "tradičnýC'!i

máp", ktoré neodrážajú plnohodnotne vzťahy čloVE'ki\
s prostredím v behavioristickom priestore. Zamýšra sa
nad spósobmi zvýšeni a využiteInosti, úžitkovej hodnuty
máp vorbou .vhodných, rozdielnych foriem (funkcionál'
na-anamorfná) koncepcie máp.

V úvode do druhého tematického okruhu je
zaradená úvaha W. R. Toblera o vývoji a dósledkoch
matematického modelovania v kartografii, ťažkostiach
a koordinácii s tradičnými kartografickými metodami
a funkciách vo vzťahu k automatizácii.
Ďalším, našim odborníkom známym autorom, je

J. Krcho. Jeho príspevok uvádza časť výsledkov
z výskumov systémovej morfometrickej analýzy a auto-
matizovanej konštrukcie reliéfu s náčrtom možností
a spósobov jeho viacúčelového využívania (GaKO,
1965, č. 2).
Zjednodušené postupy uplatňovania kartometrických

met6d pri odvetvovom využívaní máp malých mierok
uvádza B. Koen.
Tvorbou, analýzou a možnosťami transformácií

funkcií izočiarových máp sa zaoberá J. P. Duch emIn.
Hovorí tiež o možnostiach i ťažkostiach pri vorbe spóso-
bov vyjadrovania spojitých i nespojitých javov, hodno:
tení presnosti znázornenia a využívania obsahove.l
analýzy, algebraických aproximácií a štatistickýeh
met6d.
R. E. Groop a J. C. Muller nadvazujú na predchárl-

zajúceho autora a obdobnými spósobmi skúmajú demo-
grafické javy vo sfére kartografie sídiel.
Nutnosť rozšíreného spósobu analýzy obsahu mapy,

spočívajúceho v dvoch hierarchicky rozličných úrovniach
skúmania, rozloženia a korelácie javov v priestore zclr)-
vodňuje M. S. Monmonier.
F. Bouille píše o automatizácii v tematickcj karto-

grafU, problematike grafov a o topologických vlast-
nostiach hypergrafov a ich výhodách v procesoch
automatizovaného spracúvania máp.
Príspevok P. Ozenda hovorí o kartografickej metúde

ako prostriedku výskumu prostredia, jeho dynamiky
a pl'ognozovania. ..
J. Carré uvádza širokú škálu využívama máp koncJ-

povaných na ekologické účely v róznych odvetviac!l
národohospodárskych aktivít.
Oba diely publikácie sú uvádzané obsažn:)'mi úvod mi

ich redaktorov (16 + 14 strán), ktoré stav a úrove!\
oblastí, ako aj jednotlivé príspevky nielen komentujú.
ale tiež hodnotia. Tieto sú pre hlbší interes čitatoIa ví-
taným upozornením na zložitosť či možnost róz~{)]:o-
dého chápania vyjadreného názoru a podnetom na ďal;s!c
skúmanie. Domnievam sa, že obdobné poznámky uvad-
zané redaktormi priamo v textoch jeclnotliv:)-chpríspcv-
kov sú potom nadbytočné a móžu i nechtiac na čitatt'1a
pósobiť rušivo. Niektoré príspevky (na svoju škodll.
avšak v konečnom dósledku i na škodu celku), neuvád-
zajú zoznam súvisiacej literatúry. Na odstránenie
terminologických ťažkostí, ktoré pociťujeme vždy pri
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exaktnej odbornej internacionálnej komunikácii, by
prospelo, keby sa pri novotvaroch použilo radšej znenie
póvodné (aj ked transliterované), namiesto analytického
prekladu pojmov (ich uvedenie v úvodzkovkách je síce
upozornením, avšak póvodnú sémantiku pojmu "už
nezachráni"). Z tohoto dóvodu sú cenné odkazy a citácie
prameňov uvádzané v póvodných podobách -latinkou,
i ked sa v nich v zborníkoch vyskytuje niekofko nepres-
ností a chybičiek.
Uvedené pripomienky, ani jednoduchá "výprava"

kníh neznižuje ich celkovú úroveň a význam. Zhromaž-
denie, spracovanie a vydanie viac ako 400 strán odbor-
ných úvah z pier popredných odborníkov z róznych
kontinent ov i "škól" poskytuje široký (i ked prirodzene
nie bezo zbytku úplný) pohfad najma na vedecké i prak-
tické prínosy, trendy ale i teoretické ťažkosti súčasnej
kartografie.
Aj ked myšlienky;7mnohých autorov boli už skór na

róznych miestachJ"publikované, nepovažujeme túto
okolnosť za znižujúcu pre hodnotu recenzovaných
zborníkov. TakétoJ'prístupy sú známe i z minulosti
a ich účelnosť~je overená. Syntéza i v tomto prípade
poskytuje novú kvalitu z viacerých hfadísk.
Problémy, avšak najma výsledky kartografie sa stá-

vajú čoraz nevyhnutnejšou spoločenskou požiadavkou,
s čím prirodzene rastie i okruh potenciálnych (aktív.
nych i pasívnych) záujemcov o túto disciplínu a sprí-
stupňovanie jej poznatkov.
Treba si len želať, aby idea pokračovať vo vydávaní

obdobných publikácií autorom i zostavitefom vydržala
a napriek nefahkej úlohe v zámere pokračovali.

Ing. DuJan Hrnčiar,
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Statistický lexikon obcí ČSSR 1982 (podle správního roz-
dělení k 1. 1. 1982 a výsledků sčítání lidu, domů a bytů
k 1. 11. 1980). Federální statistický úřad ve spolupráci
s Geským a Slovenským statistickým úřadem a minister-
stvy vnitra CSR a SSR nákladem Statistického a evidenč'
ního vydavatelství tiskopisů, Praha 1984, rozsah cca 1750
stran, 2 svazky formátu A4, cena asi 230 Kčs, skladové
číslo SEVT 987 700.

[048 )311.314(083.41) (437 )"1982"

Publikace navazuje na obdobná vydání statistických nebo
administrativních 'exikonfI obcí, vydávaných vždy po sčí·
tání lidu, domů a bytů, tedy zpravidla po deseti letech.
Uvádí vybrané základní údaje ze sčítání lidu, domů a bytů
ke dni 1. 11. 1980 a to k územním jednotkám [krajům,
okresům, obcím, částem obcí, základním sídelním jednot-
kám) podle členění platného ke dni 1. 1. 190.2. Data ze
sčítání lidu, domů a bytů jso'!. doplněna údaji o národních
výborech, matričních obvodech, výměrách, dodávacích
poštách a poštovních směrovacích číslech. V souladu
s vyhláškou FSÚ a FMTíR č. 120/1979 Sb., ze dne
14. 8. 1979 o prostorové Identifikaci informací jsou uve-
dena též identifikační čísla základních územních jedno-
t"k [obcí J a základních sídelních jednotek (v návaz-
nosti na Jednotný číselník prostorových jednotekJ.

Statistický lexikon obcí ČSSR 1982 je členěn do ná-
s'edujících kapitol:

I. Metodické poznámky
II. Retrospekltivní přehled o počtu obyvatel v letech

1869 až 198') podle krajů, okresfi a vybranvch měst
111. Počet obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek

a úhrnné hodnoty za jednotlivé kraje a okresy
IV. Seznam obcí, částí obcí a základních sídelníCh jed-

notek podle krajů a okresů
V. Abecední seznam obcí, částí obcí a základních sídel-

ních jednotek

VI. Přehled změn v územním členění a v názvech obcí
a jejich částí, ke kterým došlo na území ČSSR v do·
bě od 1. ledna 1974 do 1. ledna 1982 (včetně)

VII. Statistická klasifikace obcí k 1. listopadu 1980
VIlI. Přehled městských národních výborů podle katego-

rií v ČSSR k 1. lednu 1983
IX. Přehled změn v územním členění, v názvech obcí a

jejich částí, nastalých po 1. lednu 1982 do 1. čer-
vencel 1983 (včetně)

X. Přehled změn v matričních obvodech nastalých po
1. lednu 1982 do 1. července 1983 [včetně)

Kapitoly III a IV obsahují následujícíCh patnáct údajů
ze sčítání lidu, domfi a bytů 1980: censové domácnosti;
obyvatelstvo trvale bydlící celkem, z toho ženy, obyvatel·
stvo ve věku 0-14 let, muži ve věku 15-59 let, ženy ve
věku 15-54 let; obyvatelstvo ekonomicky aktivní celkem,
z toho ženy, ekonomicky aktivní obyvatelstvo v zeměděl-
ství, lesnictví a rybářství, ekonomicky aktivní obyvatelstvo
v průmyslu, ekonomicky aktivní obyvatelstvo ve službách;
vyjíždějící za prací z obce trvalého bydliště; trvale obydle-
né domy; trvale obydlené byty, z toho v rodinných dom-
cích. Kapitola III kromě toho uvádí počet obcí, počet
částí obcí, počet zákludních sídelních jednotek (dílů zá-
kladních sídelních jednotek) a výměru (v hektarech).
Kapitola IV dále uvádí identifikační číslo (kód) základní
územní jednotky (ZÚJJ. Identifikační číslo (kód) základní
sídelní jednotky (ZSJ) resp. dílu základní sídelní jednot-
ky, Itzn. urbanistického obvodu [ve vybraných obcích
městského charateru) nebo sídlení lokality (v ostatních
obcích), pi'íslušnost obce l{ národnímu výboru a údaje
o národním výboru, tj. rozlišení druhů a stupňů národních
výborů (národní výbory hlavních měst, statutárních měst,
obvodní, městské, místní, ve střediskové obci, zřízené pro
něko:ik obcí) v souladu se zákony o národních výborech
(č. 31/1983 Sb., pro ČSR, Č. 35/1983 Sb., pro SSR), pří-
slušnost obce k matričnímu obvodu, poštovní směrovací
číslo iu částí obcí, resp. obcí pokud se nečlení na části)
včetně umístění dodávací pošty, výměru obce (v hekta-
rechJ.
Podklady pro rozhodující část publikace byly připraveny

v Federálním statistickém úřadu s využitím výpočetní
techniky a tiskové podklady s využitím fotosazby s těs-
nou návazností na počítačové zpracování. Celá publikace
je vysázena fotosazbou na zařlzení DIGISET v n. p. Svo-
boda, grafické závody v Praze. Pro kapitoly II až V
byly magnetické pásky pro přímé řízení DIGISETu připra-
veny na počítači CDC CYBER172 Federálního statistické·
ho úřadu.
Vzhledem k svému obsahu je publikace cennon pomůc-

kou pro politické a správní orgány, orgány a organizace
nejrůznějšího určení s okresní a vyšší územní působností,
pro výzkumné ústavy i pro nejširší veřejnost. Tím, že
lexikony obcí poskytují informace k nejmenším územním
celkům (k obcím, částem obcí - osadám, a ve Statistic-
kém lexikonu obcí ČSSR 1982 i k menším detailům, tj.
k základním sídelním jednotkám), jsou nenahraditelným
pramenem k analýzám vývoje osídlení bez ohledu na
správní členění resp. jeho změny. V neposlední řadě jsou
zdrojem informací o vývoji sídel i jejich názvů a členění.

Ing. liří Pecka,
Federální statistický úřad

Oprava chyby

Upozorňujeme čitateIov, aby si láskavo opravili chybu
v článku MITÁŠOVÁ, 1.: Grafové štruktúry a ich vy·
užitie v kartografii. GaKO, 1984, č. 7. Na str. 154
v pravom stípci vzťah v 11. riadku zhora (pod obr. 6)
má byť
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RAJFEED, V. F.: Inženerno-geodezičeskije raboty
pri izyskanijach linejnych sooruženij. (Inženýrsko geo-
detické práce při průzkumech liniových objektů.)
Moskva, Nedra 1983, 143 S., 37 obr., tab. 23, lit. 41,
cena 50 kop.

(048)528.482:625 =82

V SSSR se věnuje geodetickým pracím pro pnpravu
a zpracování stavebních projektů velká pozornost. Svěd-
čí o tom i publikace, zaměřená na geodetické podklady
pro projekty liniových staveb. Je zpracována v těchto
kapitolách:
1. Inženýrskogeodetické práce při průzku-

mech liniových objektů (liniové objekty a jejich
zvláštnosti, požadavky na informace o terénu při pro-
jektování staveb, geodetické síM pro mapové podklady,
tvorba mapových podkladů v různých etapách projek.
tování, technologie inženýrskogeodetických prací při
průzkumech);
2. Vztah přesnosti geodetických prací a tech-

nických parametrů trasy (kritéria hodnocení teré-
nu na základě požadavků výstavby, závislost chyb
určení výšek v trase na stupni generalizace tvaru terénu
při tvorbě mapových podkladů, vliv přesnosti zřízení
geodetické sítě na chyby určení sklonu trasy, vliv chyb
geodetických měření na určení stavebních nákladů va-
riant trasy, závislost přesnosti výpočtů objemu zemních
prací v trase na přesnosti geodetických měření, nezbyt-
né topografické informace pro různé etapy projektování)
3. Určení přesnosti geodetických sítí a para-

metrů mapových pokladů (přesnost geodetických
sítí pro průzkum a vytyčování, volba měřítka a inter-
valu vrstevnic);
4. Zdokonalení technologií a metod inže-

nýrskogeodetických průzkumů liniových sta·
ve b (racionální technologie průzkumů, vytyčení trasy,
připojení trasy na geodetické sítě, dokumentace skuteč-
ného provedení při pasportizaci).

Pf es zás adní odlišnosti v geodetických sítích a mapo-
vém díle je pro nás pozoruhodně zpracována zejména
kapitola 2 v části, týkající se vztahu ekonomie staveb
a přesnosti geodetických podkladů a lze proto tuto
publikaci doporučit našim geodetům projektových
ústavů a stavebních organizací, kteří pracují v oblasti
liniových staveb.

Ing. Miroslav Herda, CSC.,
VÚGTK

HAMPACHER, M.· RADOUCH, V.: Teorie chyb a vy-
rovnávací počet C!,říklady a návody ke cvičení) (Skripta,
Ediční středisko CVUT Praha, 104 str., 36 obr., červenec
1984, 1. vyd.)

(048J528.1(075.8J =850

V řadě skript, vydávaných edičním"střediskem ČVUT
v Praze, vyšlo v červenci 19841. vydání návodů ke cvi·
čení z předmětu "Teorie chyb a vyrovnávací počet".
Autoři (Ing. Hampacher a Ing. Radouch) tak splnili
úkol dát studentům k disp ozicij"publikaci, ve které by
našli možnost praktickyl si procvičit partie z předná-
šek. Skriptum slouží jako návod k vypracování úloh,
které jsou náplní cvičení z předmětu a současně je také
sbírkou řešených i neřešených (s uvedením pouze vý-
sledku) příkladů ze všech podstatnýchlpartií výuky
předmětu. i II

Skriptum je rozděleno na 6 kapitol, které následují
zhruba ve sledu přednášek z předmětu. První kapitola
obsahuje příklady na výpočet pravděpodobnosti a je
základem pro pojmy druhé kapitoly, která si všímá
praktických aplikací vybraných rozdělení diskrétních
a spojitých náhodných veličin. Třetí kapitola je věnová·
na zákonům hromadění chyb. Nejobsáhlejší je čtvrtá

kapitola, která obsahuje aplikaci MNČ, tedy všechna
vyrovnání včetně vyrovnání různorodých merení
a komplikovanějších případů vyrovnání zprostředkují-
cích s podmínkami a podmínkových s parametry. Kapi-
tola je doplněna popisem metod řešení normálních rov-
nic. Pátá kapitola je věnována aplikacím matematické
statistiky. Značná pozornost je věnována testování
statistických hypotéz. Poslední (šestá) kapitola se za·
bývá aplikací regresní a korelační analýzy a uvádí
pouze elementární příklady.
Skriptum je logicky velmi dobře sestaveno. Obsahuje

minimum vzorců a navazuje na základní vědomosti
z předmětu "Teorie chyb a vyrovnávací počet" a za·
jišťuje možnost procvičení látky na širším rozsahu
příkladů, než bylo možno zahrnout do učebnice. Zpra-
cování příkladů bude vítanou pomůckou nejen studen·
tům z nižších, ale i z vyšších ročníků studia geodézie
a nakonec i inženýrům geodetům. Cena 9,- Kčs v pro-
dejně skript Praha 6, Zelená 15.

Prof. Ing. Dr. Miroslav HauJ, CSc.,
katedra vyšší geodézie FSv 6VUT

v Praze

Zoznam diplomových prác, týkajúcich sa
geodetickej problematiky, obhájených na
Katedre geodézie a geotechniky Fakulty
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline

Barnet Jaroslav
Meranie účinkov podrúbania na železničnej stanici
Louky nad Olší geodetickými metódami
Grajcarík Jozef
Určenie vodorovných posunov zemnej hrádze vodného
diela Liptovská Mara trigonometrickou metódou
Kašpar Norbert
Určenie vodorovných posunov vysokého železnično-
-diarn~čného násypu Liptovská Mara II - 1.kontrolné
meranw
Kazimír Ján
Určenie odklonov osvetrovacích veží od zvislice metódou
presnej nivelácie
Kozák Lubomír
Rozbor vyhodnoteniapretvorenia vysokého železničného
násypu
Krepindl Jiří
Meranie pretvorenia vysokého železničného násypu
Loucký Dušan
Určenie zvislých posunov vysokého železničného násypu
Liptovská Mara I
Magerčiak Jozef
Využitie fotogrametrických metód pri spracovaní geo·
detických podkladov sanácie skalnej steny
Miček Karol
Geodetické meranie vplyvu premrzania na konštrukčné
vrstvy bitúmenovej vozovky v Starej Bystrici
Povoda Marián
Porovnanie výsledkov geodetických meraní vplyvu
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premrzania na izolované a neizolované konštrukčné
vrstvy vozovky v Ůičmanoch
Prikner Jiří
Výšková kontrola koTaje geodetickými metódami

Bakoň Alojz
Meranie vývoj a zosuvného procesu v Okoličnom medzi
obdobím rokov 1976 a ž 1982
Dyšek Michal
Metódy merania a vytyčovania tvaru koTaje
Hulín Jozef
Návrh vytyčovacej siete diaTničného tunela
Kocourek František
Kontrola stability geometrickej polohy koraje po(l dos·
kovými podkladmi
KQlarčíkJozef
Meranie priestorových zmien verkoobjemových zásobní-
kov účinkami zaťaženia
Kuna Ivan
)C1e.r.a,niepretvorenia železobet6nového komín a teplárne
v Zllme

~Iikula Ján
~leranie účinkov podrúbania na železničnú trať v želez-
ničnej stanici Louky nad Olší
Ondrišeje Marián
Skúšky prístrojov Opton Eldi 2 a Zeiss EOK 2000
Šauša Ján
Polyg6nová met6da z mimoprechodového profilu koraje
Trúchly Igor
Fotogrametrické určenie priestorovej polohy diskonti-
nuitných ploch
Ťaptík Jozef
~:[(~raniezvislých posunov vysokého železnično·diarnič-
ného násypu v Liptovských Vlachoch
Voltmanová Alica
Analýza výsledkov meraní kontinuitného pretvárania
vystuženej cementobetónovej dosky
\Vyrwol Miroslav
Vplyvy hlbinnej ťažby baní ŮSM.juh a ŮSM-sever na
železničnú trať

Bičanovská Mária
Niektoré aplikácie kolokácie pri meraní posunov a de·
fOl'mácií dopravných stavieb
Č'apla Alexander
Geodetické meranie výškových zmien cestného mosta
v Seredi
Č~ičútová Mária
Stanovenie refrakčného koeficient a v priestoroch mera·
nia železničnej strate
Kraj čovič Jozef
Podrobné vytýčenie osi koraje polárnou met6dou zo
sumovisk mimo prechodový prierez
.:\Iotyčka Ján
Geodetické meranie vplyvu premrzania pody na verti-
kálne posuny vozovky v sledovanom úseku
:\Iravcová Mária
Presnosť fotogrametrického vyhodnotenia priestorovej
polohy diskontinuitných ploch
Sigotská Erika
Základne meranie pre sledovanie zosuvu železničnej
vlečky
Šebo Peter
Anal)'za presnosti 7.elezičných polygónových ťahov

Blažek Pavel
Využitie počítača EC 1025 pri geodetickJ"ch meraniach
na podrúbaných územiach
Br oz Vladimír
Vyšetrovanie náhodnej zložky zvislých posunov v časo·
vých radoch
Davidíková Viera
Analýza presnosti železničných polygónových ťahov
Fluksová Gabriela
Riešenie rovnosmerných a protismerných oblúkov
Fukala Zbigiew
Projektovanie preložky cesty s využitím programova·
terneho kalkulačného stroja Hewlett-Packard 67
Holinka Miroslav
Analytický projekt točky
Hudec Vladimír
Určenie optimálneho trendu pri vyhodnocovaní zvislých
posunov zoradených do časového radu
Klotton Ján
Lokalizácia zosuvných zón v priestore železničnej trate
v Okoličnom
Kokaislová Emílie
Použitie geodetických metód v modelovom výsku me

Kreisel Zdeněk
Meranie tvaru koraje nad doskovými podkladmi
Krůtil Pavel
Využitie analytického fotogrametrického vyhodno tenia
v modelovom výskume
Lepišová Drahomíra
Určenie a vytyčovanie podrobných bodov z daných
smerových parametrov trate
Makóni Peter
Meranie zvislých posunov vysokého železnično-diarnič-
ného násyp~ Liptovské Vlachy
Marčan Miroslav
Meranie vývoja zosuvného procesu na štátnej ceste 1/18
Maršík Jaroslav
Analytický projekt cestnej komunikácie

Motyčková Alena
Meranie priestorovS-ch zmien vysokého železničn ého
násypu
Olszar Jan
Určení prostorových deformací silničního nadj ezdu
na poddolovaném území
Síkorová Věra
Analýza geodetických podkladov na projektovanie re·
konštrukcie zhlavia
Smolková Hana
Určenie refrakčného koeficienta v priestoroch pozem-
ných komunikácií
Šíma Jozef
Návrh metódy geodetických meraní pri zaťažo vacej
skúške diaTnično·železničného most a cez Dunaj

Širancová Katarína
výpočty silničních tras protisměrných a stejnosměrných
oblouků
Štráchal Jaroslav
Meranie priestorového pretvorenia železničného násypu

Vodila Slavomír
Meranie priestorového pretvárania mosta cez Váh
v Seredi
Vojtek Miloš
Meranie výškových zmien vysokého železničného násy-
pu Liptovská Mara I

Doc. Ing. Jozef Štubňa, CS~.,
Katedra geodézie a geotechniky

Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy
a spojov VSDS, Žilina
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Geodezija i kal'tografija, č. 1/84

Sebrané poznatky do služby pětiletky, s. 1-4.
Ve společnosti nejlepších, s. 4-5.
Brovar, V. V .• Tadžidinov, Oh. G.: Výpočet tíhového

zrychlení v nevelkých výškách, s. G-8.
2V1argulev, 111:. L.: O geometrických základech vzorců
pro střední kvadratickou chybu, uvedených Gaussem

a Besselem, s. 8--13.
Razumov, O. S.: O některých změnách korelované mati·

ce, s. 14--17.
Gan'šin, V. N. - Lazarev, V. M.: Využití rekurentních

vzorcú pro řešení hlavních geodetických úloh, s. 17 až
20.

Trevogo, I. S.: Výzkum horizontální refrakce v městské
polygonové síti, s. 20-25.

Grigorenko, A. G. - Podkalenko, S. I. - Ohvedčenja,
S. B.: Geodetická pozorování na území Kievsko·Pe·
čenské přírodní rezervace, s. 25--26.

Kmetko, I. N. - Pandul, I. S. - Litinskij, V. O.:
Vliv elektromagnetického pole na výsledky geo·
metrické nivelace, s. 27-29.

Triceckij, N. N.: Některé zvláštnosti měření vzdáleností
dálkoměrem OTD, s. 29-30.

Taplašvili, I. A. - kolektiv: Varianta měření převýšení
metodou hydrostatické nivelace, s. 3()-'34.

Ljubivaja, L. S.: O určení systematických špatně prove·
dených zobrazeních při samokalibrování fotogram.
metrických snímků, s. 34--38.

Dobrinin, N. A.: Analytický způsob zpracování po·
zemních snímků získaných z libovolného stanoviska,
s.39-40.

Sergunin, E. G.: O unifikaci kartografických tiskových
barev, s. 44-48.

Pilatov, V. P.: Otázka použití předem zcitlivěných desek
z jednoho kovu v kartografii, s. 48-51.

Spiridonov, A. I.: Odvětvova standardizace metod ově·
řování teodolitů a nivelačních latí, s. 51-52.

Nejman, B. N.: Plodná výměna zkušeností, s. 52-54.
Tematický plán časopisu "Geodezija i kartografije" /Zá·

kladní otázky, s. 58-60.

Geodezija i kartografija, č. 2/84

Brykin, P. A. - Kaširnikova, R. P.: Zdokonalovat
vědeckou organizaci práce, s. 1-5.

Bogomolov, A. A. - l'jvflin, Ju. S.: Rádiová kolokační
tvorba map povrchu Venuše pomocí "Automatických
meziplanetárních stanic" Veněra 15 a 16, s. 5-9.

Meiičerjakov, G. A. - Volžanin, S. D. - Kiričuk, V. V.:
Vyrovnání geodetických měření s použitím zákona
rozložení chyb, s. 9--ll.

.zverev, Ju. K.: Zvýšení přesnosti formování hlavního
zrcadla radiového tele skopu RATAN·600, s. ll-15.

Bl'Onštejn, G. S.: Výzkum přesnosti vícenásobně urče·
ných průsečíků při vytyčování středů základů mostů,
s. 15--20.

KOl'olev, L. S. - Petljakov, G. ]Ji.: Autokolimační meto-
da určení deformace staveb, s. 20-23.

Vysockij, L. I. - Všivkov, V. A. - Glvchov, A. T.:
Určení vlhkosti půdy prostřednictvím atmosferické
refrakce, s. 23-25.

"llaslovskij, E. TV.: Přesnost tvorby fotogrammetrické
sító z pozemních snímků, s. 25--29.

Finkovskij, V. Ja. - 1IIel'nik, V. N. - !'cančik, O. M.:
K teorii fotogrammctrického zpracování snímků
pořízených rastrovacími elektronickými mikroskopy,
s.29-33.

Černij, A. N.: Určení prostorových souřadnic bodů
objektů pomocí panoramatických rentgenových sním·
ků, s. 34-37.

Kanin, V. A. - Solov'jev, A. K. - Ponarev, V. J.l:l.:
Použití polymerních povrchů pro montáž karto·
grafických materiálů (děl), s. 37-38.

Vanglevskij, V. Oh.: Metodika určení optické roviny
stínů při tvorbě originálů smýváním povrchu, s. 39 až
42.

Eminov, R. A. - Subbotin, I. Je.: Analýza vertikálních
posunů zemského povrchu na nalezištích nafty na Ap.
šeronském poloostrově, s. 43-45.

Rajzman, Ju. G.: Současné metody řízení výpočetních
postupů při fototriangulaci, s. 46----50.

Kislov, V. N.: Výměna odborových dokumentů, s. 51.
Bolgov, I. A.: Pomůcka pro geodety, s. 51.
Jurkina, M. I.: Nové zahraniční publikace, s. 53-55.

Geodézia és Kartográfia, č. 1/84

Dénes, L.: Výsledky pozemkového katastru a jeho další
úkoly, s. 1-8.

Egri, A.: Výsledky v oblasti nového oceňování púdy
a příprava k jeho zavedení na celém území, s. 8--14.

Lukács, B. - Mészáros, I.: Praktické otázky realizace
ochrany půdy, s. 14--17.

Samogyi, J. - Nagy, I. - Batta, L.: Zmenšení syste.
matických chyb při vyrovnávání blokú s využitím
nezávislých modelů, s. 18-25.

Ozobor, A.: Souřadnice v Doplerově systému, s. 25-30.
Balcsvalgyiné, B. - Gaszó, M.: Využití metody koneč·

ných elementů při interpolaci tížnicových odchylek,
s.30-36.

Specziár, A.: Vysocepřesné vytyč ovací a kontrolní mě·
ření v prostoru reaktoru jaderné elektrárny v Paks,
s.37-43.

Hrenkó, P.: Činnost Bohm Ferenc, stavitele vodních děl
a inženýra geodeta, s. 43-50.

Geodézia és Kartográfia, č. 2/84

Joó, 1. - Balogh, Gy. - Kléber, G.: Některé otázky
tvorby Jednotného státního systému map, s. 73--82.

Penya, Gy.: Modernizace administrativního řízení a jeho
vliv na zřízení pozemkové evidence, s. 83-85 .

Somogyi, J.: Geodynamické úkazy a jejich vztah k mě·
řické technice, s. 86-89.

Balázs, L. - Raum, P.: Fakta a vzPomínky na organi.
zaci a činnost maďarské gcodézie. Část IV., s. 89---:101.

Nagy, D.: Vzorce pro výpočet normálních hodnot tího·
vého zrychlení, s. 101-10G.

Szepes, A.: Snaha o automatizaci na fakultě geodé7-ie
a hospodář'ských úprav pozemkú University lesního
a dřevo7-pracujícího prúmyslu, s. 107--111. .

Bence, A. - lr1agyarúsi, B. - Prahle, K.: Geodetické
využití minipočítačú, s. 111-115.

Zeffer, G.·né. - Tarr, I.: Zpracování digitalizovaných
kartografických dat pro účely banky dat, s. 115-119.

Nikla8z, L.: Interaktivní grafický systém zpracování
měi'ení, s. 119-124.

1985/27



Geodetický a kartografický obzor
28 ročník 31/73, číslo 1/1985

Geodezija, kartografija i zemeustrojstvo, č. 1/84

Dimitrov, R.: Zvýšení kvality geodetických prací
prvořadý úkol, s. 4--6.

Mičev, M.: Hospodářská úprava pozemků - základ
intenzifikace zemědělské výroby, s. 7-9.

Stojnov, Vl.: Relativní určení normální tíže gravitačního
pole na území našeho státu, s. 10-12.

Vasileva, K.: Výzkum vlivu vzájemného vztahu vah
měřených hodnot na přesnost malých trigonometric-
kých sítí, s. 13-16.

Vlev, G.: Prostorové geodetické úlohy a protínání,
s. 16-20.

Todorov, L. - Bakalov, P.: Stabilizace základních bodů
v územích s hustou zástavbou, s. 21-24.

Pham Van 'l'suen: Určení přesnosti geodetických měření
při vytyčování průmyslových staveb pomocí pravo-
úhlých souřadnic, s. 25-26.

Desov, M.: Přednosti urbanistického plánu (zastavova-
cích plánů) zhotoveného na průhledné polyesterové
fólii při jeho použití při vytyčování pravidelné sítě,
s.27-28.

Kosev, A.: Úlohy mořské geodézie a metody mořských
geodetických měření, s. 29-31.

Maneva, A.: Některé připomínky vztahujícící se k trans-
kripci geografických názvů, s. 32-33.

Mitovski, G.: Měření nepřístupných výšek pomocí po-
dobných trojúhelníků, s. 34.

Dakovska, Iv.: 90 let Vědecko.technickým svazům,
s. 35-36. ~

Savov, J.: Druhá mezinárodní výstava "Polygrafická
technika - INPOLIGRAFMAŠ - 83,s. 37-38.

Milev, M.: Seminář o sledování deformací, s. 39.

Geodezija, kartografija i zemeustrojstvo, č. 2/84

Dimitrov, D. Sm.: Současné odhady vlivu vnějšího pro·
stř'edí na velmi přesnou nivelace, s. 3-5.

Oenev, St.: Poznatky z použití teorie bezpečnosti při
tvorbě a údržbě geodetických sítí, s. 6-9.

Todorov, L.: K některým otázkám vlivu geometrického
tvaru polygonového pořadu na jeho přesnost, s. 10 až
13.

Jankov, Kr.: Zhotovení katastrálních map obydlených
míst polární metodou s využitím současné elektro-
nické měřicí a výpočetní techniky, s. 13-15.

Djankov, Iv.: Závislosti mezi projektovanými a normál.
ními výškami a vertikálními úhly při vytyčování vel·
kých inženýrských staveb, s. 15-16.

Milošev, St. - Dejanov, Iv.: Kontrola prvků orientace
při fotogrammetrickém zjišťování prostorových de-
formací inženýrských staveb, s. 17-19.

Oenkov, O.: Zjišťování korelačních závislostí mezi po-
hybem kontrolních bodů, pro studium současné dyna-
miky sesuvů, s. 20-23.

Šmidek, Je. - Postadzijan, Šn. - Dimitrova, A. -
Sidov, A.: Interpretace kosmických snímků pro hydro-
grafickou a cestní síť, půd a morfologii terénu, s. 24
až 26.

Nguen Kong Kang: Optimální podmínky pro umístění
stanice pro pozorování umělých družic Země ve Viet-
namu, s. 26-30.

Delijeva, A.: Racionální výzkum a ochrana zeměděl-
ských zdrojů v zemědělsko-průmyslových komple-
xech, s. 31-33.

Draganov, Zbr.: Ekologicko-ekonomická syntetická
mapa, s. 34--35.

Dakovska, Iv.: 30 let Bulharské národní kartografie,
s.36-37.

Przeglq,d geodezyjny, č. 1/84

Ozarnecki, K.: Zpráva o zasedání 2. komise FIG na 17.
Kongresu FIG v Sofii, 19-28. 6. 1983, s. 3-4.

Poletajew, J. I. - Tankus, A. J. - Jewdokimow, J. W.:
Rozvoj a automatizace základních postupů leteckého
snímkování v SSSR, s. 4-5.

Linsenbarth, A.: SPOT - francouzský systém dálkového
průzkumu Země, s. 6-10.

Przewlocki, S.: Proto typový systém laserových přístro-
jů pro geodetické zajištění průmyslové výstavby,
s. 1I-13. ~

Ozembor, P. - RU8,IR.: Nové programovatelné kalku·
~. látory firmy Hewlett-Packard, s. 14-16.
Oymerman, R.: Ochrana a rekultivace půdních zdrojů.
s.16-19.

Kostecka, U.: Hodnoty změn mikroreliéfu území využí-
vaných k zemědělské výrobě, s. 19-20.

Lipert, O.: Realizace programu geodetických výzkumů
na Špicber~ách, s. 21-23.

Drachal, J.: Císelné zpracování kontrastu "skanýrova-
ných" zobrazení, s. 31-33.

Przeglq,d geodezyjny;.č. 2/84

Pachuta, St.: O specializaci inženýrů geodetů v podniku,
s.3-6.

Linsenbarth, A.: HCMM- družice tepelného dálkového
průzkumu, s. 6-9.

Tatarczyk, J.: Poznámka k měřicko-odečítacím systé-
mům elektronických teodolitů, s. 10-13.

Urbanskij, J.: Výpočet a odhad přesnosti souřadnic
určených s využitím družicového navigačního systé-
mu, "Transit", s. 14--18.

Klopocinski, W.: Fotogrammetrie v regresi, s. 18-19.
Janusz, J.: Úvahy o technologiích fotogrammetrické
tvorby map, s. 19-20.

Wyczalek, E. - Wyczalek, I.: Použití programovatelné.
ho kalkulátoru TI-59 k řešení systému normálních
rovnic, s. 20-21. .

Schramm, P. - Brzeski, A. W.: Uloha geodetů při oce-
ňování nemovitostí v zemích západní Evropy, s. 22 až
24.

Baranowski, M.: Výzkumné práce pro tvorbu číselného
modelu terénu státu, s. 31-32.

Vermessungstechnik, č. 2/84

Kluge, W.: Využívání číselných geodetických dat, s. 38
až 40.

Deumlich, F.: Mechanizace a automatizace geodetických
přístrojů a metod, s. 41-42.

Topjer, F.: Rozvoj topografického mapování, s. 43-46.
Krakau, W.: Vyzkum využití fotozáznamových auto-
matů v tematické kartografu - číselný fotozáznam
s využitím přístroje Digiset, s. 46-48.

Biró, P.: Fyzikální interpretace výsledků opakova.
ných geodetických pozorování, s. 48-49.

Schiidlich, M.: Střední aritmetická chyba jako nestacio.
nární filtr matematického odhadu, s. 50-52.
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Bahm, J.: Sledování chyb a kovarianční analýza měření
ve všech kombinacích s určením adiční konstanty,
s.53-54.

!vlaser, ~f.: Kovarianční funkce změny sklonu, s. 55 až
57.

Pažourek, J.: Otázka zavedení oprav z teploty do vý-
sledků hydrostatické nivelaee, s. 57-59.

Penndorj, H. G. - T1lrbing, M.: Otázky využití extenzo-
metru SMG 11 s vibrující strunou, s. 59-61. •

LUienblum, H.: Stupně přesnosti při analýze současných
řad, s. 62-64.

Pro příští GaKO připravujeme:

MARČÁK, P.: Analýza presnosti tiažových meraní
gravimetrami Sharpe a Worden

HELIGROVÁ, M. - VYSKOČIL,P.: Vodorovné gra-
dienty a křivost deformované plochy při interpreta-
ci recentních pohybů zemské kůry
KABELÁČ, J. - BEKR, J.: Poruchy v dráze umělé
družice Země způsobené gravitačním účinkem Mě-
síce a Slunce

Konference Počítačová grafika '85

Komitét pro _aplikovanou kybernetiku ČSVTS spolu
s Pobočkami CSVTS ph Výzkumném ústavu matema-
tických strojů, k. Ú. o. a Ustavu pro automatizaci ří-
~ení v průmyslu - IKORGA Praha a Domem techniky
CSYTS J'ralm pořádá vo dnech 26. :3.-28. :3. 1985
v UKDZ v Praze celostátní konferenci se zahraniční
účastí "Počítačová grafika '85".
Tato konference navazuje na semináře o počítačové

grafice, které se konají od roku 1977 vždy v lichých lé·
tech. Cílem je seznámit účastníky se soudobým stavem
počítačové grafiky, jejími aplikacemi a př'ispět k v)'měně
zkušeností získaných na různých pracovištích.
Program konference je zaměřen hlavně na technické

i programové prostředky počítačové grafiky a aplikace
počítačové grafiky v elektronickém, elektrotechnickém,
strojírenském a stavebním průmyslu a kartografii.
Přednášky v cizích jazycích budou tlUlIJočeny.
Bližší informace podá: Dům techniky CSVTS Praha,

Ing. Jiř-í Král, Gorkého nám. 23, 112 82 Praha 1

Ing. Antonín Weinert, OSe.,
za pNpravný výbor konference

Soutěž GEOFOTO'19
Autor: Jlichael 8kořepa
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Autor: Ing. Karel Povolný,

Geodézie, n. p., Liberec



46603
Vnitropodnikové řízení je jedním z nástrojů k za·
bezpečení trvalého ekonomického rozvoje pod·
niků. Proto se racionalizační ús'ilí v podnicích
stále více orientuje na zdokonalování soustavy
vnitropodnikového řízení.

VNITROPODNIKOVÉ ŘíZENí

Rozebírá otázky vnitropodnikového řízení v průmyslové
praxi. Souborný výklad o metodách a technikách řízení
provozů a dílen sleduje efektivní využívání výrobních ka-
pacit a vyváženost naturální a hodnotové stránky vnitro-
podnikového řízení.

Vnitropodnikové řízení, jeho organizace a cíle

Organizace řízení vnitropodnikových útvarů

Operativní plánování a řízení výroby

Funkce hodnotových vztahů v podniku

Kalkulace a vnitropodnikové ceny

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek

Rozpočetnictví
Kontrola hospodaření vnitropodnikových útvarů

Osobní hmotná zainteresovanost

Pracovníkům v průmys'lové praxi a studujícím středních
vysokých škol ekonomického a technického směru.

2.• přepracované vydání. 256 stran, 11 obrázků. 30 tabu-
lek. váz. 25 Kčs.
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