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Geodetický a kartografický obzor

528+5S{J.3:0G.049 (437) (091J

ZÁTOPEK, A.
Padesát let Ceskoslovenského národního komilétu geode·
tického a geofyzikálního.
GeoduUcký a kartografický obzor, 19, 1973, Č. 9,
s. 241.-243

protcv ak(l(~emika Aloise Zátopka na veřejné jubilejní schů':'
zi Ce~kcslovenského národního komitétu geodetického a
geofyzikúlního dne 29. května 1973, zaměřený na historický
vývoj kOlnitétu od jeho vzniku.

528.085.421.088.22

BREZINt\, L

Použitie no\'ej prístrojovej techniky na vyšetrovanie chýb
delených kruhov geodetických prístrojov.
GBc:oetick5' a kartografický obzor,' 19, 1973, č. 9,
o. 243-247, 3 obr., 37 lit.

význa", zisťovania chýb delených kruhov geodetických 1'ri-
stroJ ov. Prehlad modernej pristrojovei techniky na vyšetl'O-
vani" chí'b delenia. Optický polygón a autokolimátor, popis
ich pOhžitia na rešeniedanej úlohy. Popis skúšobných me-
raní, realizovaných na Ceskoslovenskom metrologickom
ústave v Bratislav8. Posúdenie pr8snosti a efektivnosti
metódy.

52a.4G.0~B.3

KADLEC, j., INGEDULD, M.
O přesnosti analytického vytyéování.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Č. 9,
s. 248-252, 4 obr., 2 tab.

CharukWristika přesnosti polygonového pořadu použitého
ke zkuf;ehnímu měření při vytyčování jednoduchého truž~
nicového oblouku. Přesnost analytické metody a přenost
klasického způsobu vytYI;ování podrobných bodů oblouku.
Přesllo,;t analytické metody při použiti geodetických pod·
kladů.

528.024:629.1

ZEMAN, A.
Rozbor výsledků dosažených soupravou motorizované ni~
velace.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Č. 9,
s. 252-256. 2 obr., 3 grafy. 8 lit.

Sti'UČ'lý popis soupravy motorizované nivelace. Srovndní
s pěší nivelací. Použití nového kompenzátorového nivelační-
ho přístroje fy Zeiss. Rozbor zdrojů chyb působicich při
měřeni. Možnosti použiti v podminkách ČSSR.

528.480.088.3

NOVÁK, Z.
Rozbor přesnosti vytyčování oblouků.
Geodf'llcký a kartografický obzor, 19, 1973, Č. 9,
s. 256-259, 3 obr., 6 lit.

Zhodnocení přesnosti vytyčeni podrobných bodů oblouku
metodou ortogonálni, polární a po obvodě s přenášenim
přístroje.

3ATOTIEK, A.

TIlITHJleClITHJleTHe qexocJloBa~Koro Ha~HOHaJl&HOrO reo-
Jle3HQeCKoro H reo.pH3HQeCKOrO KOMHTeTa.

reOJle3H'IeCKHH a KapTorpa.pH'IeCKHH 0630P, 19, 1973,
1973, No 9, CTp. 241-243.

Pe'lh aKaJleMHKa AJIOHCe3aTonKa Ha OTKphlTOM 106H-
JIeHHOM co6paHHH qexOCJIOBa~KOro Ha~HOHaJIhHOrO reo-
Jle311'leCKOrO li reOpli3H'I~CKOrO KOMllTeTa, COCTOll~eroClI
29-ro Mall 1973r.,o6pal~aJO~aH BHHMaHHe Ha HCTOpH-
'leCKoe ra3BHTHe KOMHTeTa li ero 06pa30BaHHe.

528.085.421.088.22

BPE3I1HA,. H.
llpllMeHeHne HOBOH HHCTp,rMeHTaJIhIlOH TeXHHKH JlJlll
onpeJleJleHHlI OllH6oK JlejJeHHlI KpyroB re0l1e3HQeCKHX
npH6opOB.

ľeOJle3H'leCKHH a KapTOrpa.pH'IeCKHH 0630P, 19, 1973,
No 9, CTp. 243-247, 3 pHC., JIHT. 37.

3Ha'leHHe ljCCJIeJlOBaHHlI oum6oK lleJIeHHH KpyroB y reo-
lle3H'IeCKHX npH6opoB. 0630p cOBpeMeHHoH HHCTpYMeH-
TaJIhHOH TeXHHKH :J,JIlI OnpelleJIeHHlI OllH6oK JleJIeHHH.
OnTH'IeCKHlr MHororpaHHliK li aBTOI(OJIJIliMaTOp, onlica-
HlieHX npliMeHeHlill IIpH pelleHlilI 3aJlaHHOH np06JIeMa-
TliKH. OtmcaHlIe OnhtTHhlX H3MepeHliH, KOTopble 6hlJIlI

oCYUleCTBeHhI B qe){Oc.~oBa;'\KOM MeTpo.~orli'leCKOM lIH-
CTlITYTe B r. BpaTlICJIaBa. O~eHKa TOqHOCTIi li sq.peK-
TliBHOCTH JlaHHOrO MeTOlla.

528.46.088.3

J<A,llJIEIJ;, fI., - HHrE,llYJIll, M.
O TOQHOCTHalIaJIHTHQeCKOH pa36HBKIi.

reOJle3H'IeCKliM a KapTorpa.pH'IeCKliH o6aop, 19, 1973,
No 9, CTp. 248- 252, 4 pHC., 2 Ta6JI.

XapaKTepHcTHKa TO'lHOCTH nOJIHrOHaJIhHOrO XOJla, KO-
TOpblH ÓblJl HCIlOJlb30BaH TI TetteHHH BblTIOJIHeHHH onblT"

HblX H3MepeHHlI npH pa36HBKe npocTOH llyrH OKPYJK-
HOCTH. TO'lHOCTh aHaJIHTH'leCKOro MeTOJla H TO'lHOCTh
KJIaCCli'leCKOrO cnolo6a pa36lfBKH nOJlp06HhlX TO'leK ny-
rH. TO'lHOCTh aHalHTH'IecKoro MeTOJla npH npHMeHeHHH
reOne3H'IeCKHX JlaHHblX.

528.024:629.1

3EMAH, A.

AHaJIH3 peaYJl&TaTOB nOJlyqeHHLlX nOCpeJlCTBOM oóopy-
JlOBaHHlI MaIUHHHoro HHBeJlF!pOBaHHlI.

reOJle3H'IeCKliH a KapTorpaepH'IeCKHH 0630P, 19, 1973,
No 9, CTp. 252-256, 2 pHC., 3 rpaepHKa, JIHT. 8.
KopoTKoe onlicaHHe 06opynoBaHHH MalilIHHOU HlIBeJIH-
pOBKIi. ConOCTaBJIeHHe C npoCToH HliBeJIlipOBKOM. TIPH-
MeHeHlie HOBoro HliHeJIlipa C caMoycTaHaBJIHBalO~eHclI
JIHHlieH B1l3HpoBaHHH qlIipMhI Zeiss. AHaJIli3 HCTOqHH-
KOB OllH6oK JleHcTByro~H){ npH H3MepeHHlI. B03MOJKHOC-
Tli npHMeHeHHH. B03MOJKHOCTHB YCJIOBHlIX qCCP.
528.486.088.3

HOBAK,3.

AHaJlHa TO'lHOCTH paa6HBKH nyr.

I'eOJle3H'IeCKHH a KapTOrpapH'IecKHH 0630P, 19, 1973,
No 9, CTp. 256-259, 3 pHC., JIHT. 6.

O~eHKa TO'lHOCTH pa36HBKH nHKeTa nyrH npHMoyrOJIh-
HblM, nOJIHpHhIM, H KOHTypHhIM MeTOnaMH.

528+530.3:06.049 (437) (091)

ZATOPEK, A.
Fíillfzig lahre des Tscheehoslowaklschen natlonalen Komi-
tees fUr Geodasie und GeOphyslk.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Nr. 9,
Seile 241-243.

Rede des Akademíkars Alois Zátopek bei der of!entlichen
jubWium-Tagung des Tschechoslowakischen nationalen Ko·
mitees ftir Geod;isie und GeophY::iik am 29. Mai 1973, die
der historischen Entwicklung des Komitte'i von selne~ Ent-
stl::hung an gewidmet ist.

528.085.421.088.22

BREZINA. I.
Anwendung der neuen Instrumententechuik flir die Unter·
suchung von Kretsteilungsfchh.. der geodatischen Instru·
mente.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Nr. 9,
Seite 243-247, 3 Abb., 37 lit.

Bedeutung der l'eststellung von KreistEilungsfehler der
geodatischen Instrumente. Dbersicht moderner Instrumen-
tentechnik zur Untersuchung der Teilungsfehler. Das
Spiegelpolygon nnd der Autokolimator, Beschreibung de-
ren Ausniitzung Losung der gegebenen Auťgabe. Beschrei-
hung der Versuchsmessungen, die im Tschechoslowakischen
Institut fi.ir Metrologie in Bratislava reahsiert wurdeu.
Beurteilung d"r Genauigk"il und Effektivilat der Methode

518.46.088.3

KADLEC, )., INGEDULD, M.
i!ber die Genauigkeit der analytischen Absteckung.
Geodetický a 'kartografický obzor, 19, 1973, Nr. 9,
seile 248-252, 4 Abb., 2 Tab.

Charakteristik der Genanigkeit eines Polygons der flir
probf-:mnssungen bei Absteckung eines ':!infachcn Kreisbc~
g('ns benutzt wurde. Genauigkeit der H.nalyti~::chen Methode



und Gcnauigkcit der klassischen AbstecKung der Einzel·
pllnkte des Bogens. Genauigkeit deJ' analytischen Methode
bl.:i Anwendung der gLodadischen Unterlagen.

528.024:629.1

ZEMAN, A.
Analysp. der Ergenbnissc, die mít einer Carnitur fiir moto·
risiertes Nivellement err(~icht wurllcn.
G~.;oGlJlický a kartografický ObZOl', 19, 1973, N·:,. 9,
Scite 252-256, 2 Atb., 3 Diagramme, 8 Lil.

1\ul'zc BcsGhriEbung der Garnitur fur motoririertes Nivellc-
nwnt. Vergkich mit kldssiscnem Niveilemenl. Beniitzung
vDn neuvIH KDmpcnsatiDns-Nivcllierg2rdt der Firma Zeiss.
Analyse der Fohlerquellen, die sich bei den Mossungen
auswirkeu. Móglichkeiten der AusrJiitzung in Bedingungen
der ČSSR.

528.486.088.3

NOVld\:, Z.

Analyse der Genauigkeit der Bogennabsteckung.
Gcodetický a kartografický obzor, 19, 1973, N·'. 9,
ó-cite 256-259, , Abb, 6 Lil.

Auswertung de: Genauigkeit der .xbsteckuug vDn Einzel-
pllnkten ci nes BDgcns, die mittels der DrthDgDnalen und
pDlaren Methode oder mit Obertragung des Gerates Hm

Umfang des Bo~ens durchgefiihrt wurde.

5:':1l;-530.3:00.049 (437) [091)

Z! TOPF:K. A.

"Hly years of the Czechoslovak geodetic and geophysic
naliunul committee.
Cccdctický a kartografický obzo: 19, 1973, No. 9,
pp. 241-243

Thp spoech of the Academician Alois Z~topek on the publie
nH~(!ting pertaining to a jubilee Df the Czechoslovak geode-
titO and geophysic national committee held on 29 th May,
]973. dnd dealing wilh the historical lieveloprnent of the
cOlllmiltee from its creatian.

528.085.4:':1.088.22

mn;ZINA, I.

The use of the new instruments for tbe jnvesti~ntion aI
thc graduation t~l'rors of geodetic instruments circJps.
(;,·odet ický a kartografický obzo:' 19, 1973, No. 9,

pp. 243-2')7, 3 lig., 37 :el.
The impartance Df the investigatiDn of the graduation
errors in 1h8 circles of geodetic instruments. The revie\v
of the up-to-date instruments for lhe investigatiDn of the
graduation f:rrors. Optical polY30n é!nd autocDllimatoľ,
ut:scription Dl Hs use for the SOIUtiOll Df the giVl'1l pro-
hll'll1. DescriptiDn of test me;l~:iUrenJents, carried Dut at thc
Cz(~choslovak lnstitute of Mclrolagy in Bratislava. Cl'itical
cxamination of he accuracy and efficiency.

521J.46.088.3

KM;IE.C, J .. INGEDULD, M.
On the accuracy of tbe anaJyticaJ stakin~.
Gpodet ický a kartografický obzo: 19, 1973 No. 9,
pp. 248-252, 4 fig., 2 !ob.

Ihe characteristic of the accuracy of (he polygonal trii-
verse used for the lest measurements for the staking af
ihe simple arC nf a r::ircle. The accuracy (lf the anulytical
r,lf~thDd and the accuracy of he cla~~ical methud for staking
of detail pDints Df the arc Df (;ircle. rhe accuracy cf the
anCllytlcal method in case of the use of the geDdetic
~ruund contral.

528.024:629.1

lEMAN, A.

Th•• analysis of Ihe •••sults oblained by lb •• sel uf mol 0-
ri7.ed levelling.

Geodetický a kartografický obzo: 19, 1973, No. 9,
pp. 252-256; 2 lig., 3 graphs, 8 rol.

TIH~ bricf de::icriptiDn Df the ~et af molorized levelIing.
The compHrison with the unmotDrized group Df surveyor.
The use af the new automatic levelling jnstrument of

th(~ ZFIIUS com pany. Thc analysis Df thv sources of f:rI'ors
L:li'l~c1ing on me3suring. The pD:;"slbilitie;.., :::d ils use in thc
C2,(;chosloV3k conditins.

528.486.088.3

N(lVAK, Z.

Th(~ analysis af the aCI~uracy in the staking nf a curve.
Gl~odctický a kartografický obzo: 19, 1973, l~u. 9,
pp. 2';6-259, .J ťig., 6 rel.

TI1E:; evalutiDn Df the accuracy in the staking 01 detaIl
pOln1s Df a curve by the method of ortho,sonal an'J polal'
coordinales and by tl1e method on the perimeter by chan~
,~irrg the observatiDll stalion of the instrulllent.

528+530.3:06.049 (437) (091)

ZATOPEK, A.

Le cinquantieme auniversnire du Comitó National '.fl·héco-
slovaque de Géodésie el Géophysitlue.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No 9,
pages 24.1-243

Allocution prťlsentée par l'académicil!ll Alois Z.:i.lo{Jt'k il
l"Dccasion de la rúunion jubiJaire ou Comité Nalional Tcl!C
co~~lovaque de G(!oddsie et GtwphysiquL le 29 lllat 1973.
t.lľ.!entlle vers l"t:vollltion historique du CDmitlJ dqilllS

IOrIginc.

528.085.421.088.22

EHEZINA, I.

ApIJlication d'une nouvelle technilJ.uc pour Ja rcch'~I'chc
ďerreurs de cercles divisCUJS des appareils géodésiques.
Gf.odetický a kartogrulicky obzor, 19, 1973. No 9,

lJH.ge3 243-247, 3 il1ustrations, 37 !)ihliDgraphie~.
llllJlOrtanc{~ de ľidentification ďPľreur::i de ercles diviseurs
des appareils géDdésiques. Apelí.;u de la tcchnique moder-
118 pour la recherchu ďerrcurs de division. PDlygDne Dpti-
que et autacollilllateur, description du ll1Ddf) ďemploi pour
lil solution (rUn prot)II"11l8 donné. Descrip1ion liu levť:
ci'essai, réalisl-~ li l'Institut Tchl1COslov3l1ue MétrDlogiqllť ~I

Bratislava. Analyse de la précision ct (h! ]'efficďcité de
la m0thode.

52R.46.0Hk.3

KhľJ.EC. ) .. INGEDULD, M.
Sur la précision du ialonJlt~ment analy1Jque.
(;podptický a kartografický obzor, 19, 1973, No 9,
pnges 248-252, 4 iIlustraUons, 2 tableaux.

CRracWristique dů la pr(~cision du chLlllinement polygonul
c:llIplo.yé pour le leve ďessal pendant le jalonnement ďun
are dl: cercle simphl. Précision de la méthode analYllque
ct pl'écision de la méthode classiqu8 dl-' jallonement des
points détaillés de J'arc. Précision de la méthode analy~
tiqlle 10rs de ľuliI1satioQ dr; documenls g(>ou0siques.

;28024:629.1

ZI':MAN. A.

Analyse des résultats obtel1us par l'dssor1imenl de ni~
\'ellemcnt motorisé.
GEodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No 9,
Jwges 257.--156, 2 illustrations, 3 graphiques, 8 biblio-
grélphie~.

Brt·'ve descriptiDn ďu~ asso:'timent d.e nivellement motoris(.
Comparaison avm.: nivellement pédestrc. EmplDi d'un n011-
vd appereil de nivellement a cDmpensat~ur de la Maison
Zciss. Analyse de la sDurr.e U8S f~rreur~ agissant durant
Je Iev('. PossibiIités ďemploi dans les cDnditions lchl':co-
sllJvaques.

528.486.080.3

NOVÁK, Z.

Analyse de la précision dll ialonu('ment ďarcs.
Geodetický d kartografický obzor, 19, 1973, No 9,
pages 2;6-259, 3 iI1ustrations, 6 blbliographies.

Evaluation de 10 p:écísion du jalonnement de points de-
tviIlés de I'arc par la mélhode orlhogonale, polaire ot
pprimétriqu8 avec déplacement de l'appareiJ.



Zátopek, A.: Padesát let c:eskoslouenského národního
komttétu geodetického a geofyzikálního

Geodetický a kartografický obzor
rol!nlk 19/61, l!lslo 9/1973 241

Padesát let Československého národniho komitétu geodetického a geofyzikálniho

Projev akademika Aloise Zátopka na vel'ejné jubilejni schůzi Čs. národniho komltétu geodetického a
geofyzlkálniho dne 29. května 1973.

Vážený soudruhu předsedo,
vážení členovi! komiti!tu,
vátehí hosti! a milí přáteW

Připadá mi nesmírně čestná, ale nikterak snad-
ná útoha pronést projev na tak závažném a slav-
nostním shromáždění, jako je dnešní veřejná jubi-
lejní schůze Čs. národního komitétu geodetické-
ho a geofyzikálního (NKGG), na níž chceme si při-
pomenout, že v letošním roce uplyne půlstoletí od
jeho vzniku; můžeme ovšem jenom letmo přeběh-
nout tím půlstoletím jeho života a uvědomit si
v hlavních rysech, čím národní komiti!t geodetický
a geofyzikální se snažil být a taki! byl ve vývoji
našich oborů, totiž geodhie, geofyziky, meteoro-
logie s klimatologží a fysikální hydrologie, až ke
dnešnímu dni; zastavíme se však trochu v součas-
nosti a neodepřeme si ani pátravý pohled do jeho
nejbližší budoucnosti.

Zhustit, co, jak a proč se dálo v národním ko-
miMtu geodeticki!m a geofyzikálním a co se dálo
s ním za půlstoletí do půlhodinového projevu, je
těžký úkol, který by potřeboval mnohem delší a dů-
kladnější pFípravy, než byla možná mně přitom, že
značná část dokumentace, kterou o NKGG mám, mi
byla ze specifických důvodů prakticky nedostupná.
V1'afme se však k našemu jubilujícímu komi-

Mtu. Půlstoletá historie NKGG nebyla rozhodně
fádní episodou; můžeme v ní vystopovat řadu ty-
pických, vzájemně se lišících období.
1. První lze klást do období od vzniku komiti!tu

ve druhé polovině roku 1923 {resp. od včlenění ko-
mitétu jako odboru geodeticko-geofysikálního do
Čs. národní rady badatelski! (N RB) 1. lednem 1924)
až do vyvrcholení nejvýznamnějšího v létě 1927,
kdy se Praha stala dějištěm 3. valného shromáždě-
ní Mezinárodní unie geodetické a geofysikální
(IUGG) po Římě 1921 a Madridě 1924, a NKGG re-
alizátorem akcí tohoto vrcholni!ho kongresu.

2. Pot i! nastala perioda jaki!si předběžni! reali-
zace resolucí pražských zasedání unie a především
příprava ke 4. valni!mu shromáždění IUGG ve
Stockholmu 1930. V Praze, abych tak řekl, se čin-
nost unie zformovala k sevřeni!mu nástupu, aby ve
Stockholmu na základech a základnách, daných
kodifikací a mezinárodním přijetím základních dat
a vztahil, nastoupila vítězný rozvoj sdružených
oboril za novým poznáním naší planety.

3. ~a třetí etapu milžeme proto považovat období
1931-1938, kdy náš NKGG měl význačný podíl na
budování základil celostátních geodetických a geo-
fysikálních sítí ČSR a jejich propojení se sousední-
mi státy a jejich postupným zahušfováním. Prove-
dena byla ti!ž výstavba nebo reorganizace observa-
toří, včetně hydrologie, zajištěna i potřebná zá-
kladní měření tíhová, geomagnetická a seismická,
dobudována soustava pozorovacích stanic meteoro-
logických a čs. sítě zapojeny svými výsledky do svě-
tových služeb. Nemalý vliv měl komiti!t na repre-
sentační provedení Statisticki!ho atlasu ČSR z roku
1935, díla kvality v Mto době jedinečni!. Události
na podzim roku 1938 však učinily konec této osmi-

leté periodě poměrně klidni!, ale velmi intensivní
a cílevědomé a na plody bohaté práce.

4. Na jaře 1939 přišla drtivá rána nacisticki!
okupace. Fašistická bota na šíji našich národil
v českých zemích i na Slovensku málem udusila, co
bylo do té doby jako část celostátní čs. vědy vytvo-
řeno. Přesto však v Tatrách přes neuvěřitelně těž-
ké podmínky byla vybudována a začala pracovat
nová observatoř při SkalnaMm plese. Národní ko-
mitét jen zřídka dával najevo, že žije; jen ze sou-
kromé korespondence členil usoudíme, že nezahy-
nul. Žil vírou v lepší budoucnost.

5. Proto lze pátou etapu spatřovat v létech 1945
až 1948. Příchodem sovětské armády do bojující
Prahy 9. května 1945 jako když nastala doba
zmrtvýchvstání i v našich oborech. Čs. národní
komitét rychle obnovil svou činnost, doplnil mla-
dými lidmi své řady, postižené ztrátami tak vzác-
ných členil, jako byl prof. Kladivo, který oběto-
val pro lepší budoucnost svi!ho národa život na
popravišti, a polyhistor prof. Láska, jehož dny se
naplnily r. 1943. Ville nahradit, co se dá, vedla k in-
tensivnímu obnovení činnosti, byf někdy ne bez
nejasností; dokonce při budování nových úsekil, ja-
ko byly např. výzkum gravimetrický a výzkum sla-
pil, se práce rozvinula v rozměrech Větších, než bylo
pil vodně zamýšleno.

6. Vítězný únor 1948 postavil naše obory před
úkoly oddané služby pracujícímu lidu a budování
socialismu pod vedením Komunisticki! strany Čes-
koslovenska. Národní komitét, jak brzy nahlédne-
me, byl postaven před kvalitativně nové úkoly a po-
stavil se čelem k lejich řešení. Přispělo k tomu
i první poválečni! (v pořadí VIII.) valné shromáž-
dění IUGG v Oslo v srpnu a září 1948. Na úseku geo-
fysiky však novi! podmínky rozvoje, samy o sobě
velmi pFíznivé, nenalezly dočasně adekvátní formu
v začlenění vedoucího pracoviště, jímž byl Státní
geofysikální ústav, do sítě vědeckých pracovišf.
NKGG, a zelmi!na tehdejší jeho předseda prof. Ry-
šavý vynaložžlž mnoho úsilí na to, aby do připra·
vovani! sítě pracovišf ČSAV, založené 17. listopadu
1952, byl mezi prvními pracovišti začleněn samo-
statný Geofysikální ústav ČSAV liž od 1. 1. 1953.

7. Po vzniku ČSAV v listopadu 1952 a zrušení Čs.
národní rady badatelské přešel ČS. NKGG do ČSAV
jako geodetická a geofysikální komise při tehdejší
I. sekci matematicko-fysikální. Než se nová situa-
ce komitétu vyjasnila, projevil se v činnosti jeho,
zejména v mezinárodní representaci, silný útlum.
Přesto však NKGG ve svi!m úsilí nepolevil. Když
pak po přípravě Mezinárodního geofysikálního ro-
ku (MGR), která se odehrála na jeho pildě, přenesl
r. 1957 Geofysikální ústav ČSAV svou práci do svi!
nové budovy, zlepšila se situace geofysiky podstat-
ně. Pracoviště základního výzkumu v geodézžž na
pildě ČSAV, lehož zřízení si akademik Ryšavý a
mnozí geodeti velmi přáli, však zFízeno nebylo.
Avšak na pildě resortního pracoviště tehdejší
Ostřední správy geodhie a kartografie, totiž v je-
jím novi!m Výzkumni!m ústavu geodeticki!m, topo-
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grafickém á kartografickém byla zasazena velmi
životná buňka týmu mladých a nadšených pracov-
níků. Ta se pak rozrostla pod stl'echou nynějšího
národního Českého úřadu geodetického a kartogra-
fického v pracoviště vysoké třídy, produkující ně-
které výsledky na špičkové světové úrovni. .

8. Tak se dostáváme k poslední, současné epoše
NKGG, kterou bychom mohli datovat od opuštění
systému sekcí v ČSAV a vzniku vědeckých kolegií
v r. 1961, kdy v souhrnu mnoha nových opatření
i NKGG byl na počátku začleněn do sféry vědecké-
ho .kolegia AGGM ČSAV. Přes počáteční organizač-
ní neklid však se úspěšně postavil do čela mnoha
nových akcí, souvisích s čs. účastí na interdiscipli-
nárním celosvětovém problému svrchního pláště
1961, projektu Mezinárodního roku klidného Slun-
ce 1964/5 a dalších úkolech jako Mezinárodní hyd-
rolologická dekáda nebo současný mezinárodní in-
terdisciplinární projekt Geodynamika. Prací na
těchto mezinárodních, ale i náročných vnitrostát-
ních úkolech se NKGG konsolidoval v odborně re-
presentativní a vysoce výkonný orgán. Opíraje se
o statut vypracovaný a schválený r. 1965, plní ko-
mitét, přestože ještě nedošlo k přijetí jednotného
zásadního statutu národních komitétů, své úkoly
a do budoucnosti pohlíží s nadějí i na splnění svých
budoucích úkolů, které jsou mnohem obsáhlejší,
než byly úkoly při jeho vzniku.

'ak již bylo naznačeno, vznikl NKGG v těsné sou-
vislosti se vznikem Mezinárodní unie geodetické
a geofysikální. Úkolem této vrcholné organizace
ve vědách geodetických a ,geotysikálních bylo od
r. 1921 vytvářet příznivé podmínky ke studiu všech
problémů, týkajících se tvaru Země a fysiky zem-
ského tělesa, oceánů i atmosféry; měl podněcovat
a koqrdinovat výzkumy geodetické a geofysikální,
. které :si vyžadují mezinárodní spolupráci nebo jsou
v mezinárodním zájmu, zajišťovat mezinárodní plá-
nování takových výzkumů, pečovat o diskusi o nich
a o publžkaci výsledků; měla také koordinovat
potendální prostředky k těmto výzkumům v člen-
ských zemích a také přihlížet k řešení praktických
úkolů 'společenského zájmu, které potřebují spolu-
práci techniků a soustředění prostředků a podpo-
rovat fe; měla dále zřizovat a udržovat určité
služby; konečně měla působit k normalžzaci mě-
řických postupů, sbírat, analyzovat a publikovat
geodetické a geofysikální údaje.

K tomu cíli zřídila unie, která sama náleží do
svazku. Mezinárodní rady vědeckých untí (ICSU),
jistý počet mezinárodních asociací, z nichž každá
se zvláště věnuje určité geodetické nebo geofysikál-
ní disciplině. Každá země - členský stát unie - je
.potom zastoupena zodpovědnou organizací. U nás
to byla do r. 1952 Čs. nár. rada badatelská a od té
doby podle zákona je to ČSAV. Tato organizace pak
pověřuje jako výkonný odborný orgán v úseku geo-
detických a geofysikálních věd právě Čs. národní
komitét (a podobně v jiných oborech další národní
komitéty) plněním uvedených úkolů uvnitř našeho
státu i 1) mezinárodních vztazích a také vzhledem
k samotné unit. NKGG navrhuje akce a účast na
nich doma a v zahraničí, má rozhodující slovo, po-
kud jde o delegace a předkládaná vědecká sdělení
v geodetických a geofysikálních oborech nebo ji-
né vědecké příspěvky nebo výsledky na vědeckých
shromážděních. Za možnosti a služby od unie po-
skytované platí každý členský stát "členský příspě-
vek, jehož výše má vliv na kvantitu, ale nikoliv na
kvalitu untí poskytovaných inf"lrmací nebo služeb
a umožflUje delegátu členskéhO';fSiátu. výkon. práv,

'.,~-:;:\;~

zejména pak výkon práva volit funkcionáře unie
a jejích orgánů a také být do funkcí volen. Není
nikdo z členství vyloučen, pokud vyhovuje podmín-
kám statutu unie, není tedy správné, co napsal ve
30. letech geolog R. Schwinner ve své Fysikální
geologii, že IUGG byla založena, aby znemožnila ně-
mecké vědě a jejím representantům vliv na světo-
vý rozvoj vědy a uplatnění převahy německé vědy
ve vědě světové. Je ovšem pravda, že po 2. světové
válce na VIII. val. shromáždění r. 1948 v Oslo
byla účast Němců z rajchu považována za nežádou-
cí, ale to mělo hlavně tu příčinu, že vina nacistů na
válce a fejich krutosti za okupace Norska byly tam
feště v přiltš živé paměti.
Dovolte mi nyní, kdy již se blíží závěrečná část

mého projevu, abych uvedl několik více-méně
charakteristických podrobností, z nichž bude vidět
činnost NKGG a její význam zcela konkrétně.
Československo bylo jedním z prvních států, kte-

ré se staly členskými státy Mezinárodní unie geo-
detické a geofysikální. Nemám k dispozici úplný se-
znam členů prvního komitétu, poněvadž byli rozli-
šováni členové 3. odboru geodeticko-goefysikální-
ho Čs. národní rady badatelské (ČsNRB), kteří byli
současně členy ČsNRB, a vedle toho byli členové
NKGG, kteří členy NRB nebyli; konečně byli zde
experti NKGG, jejichž seznamy z dřívějších dob se
patrně nezachovaly; dnes jsou jen členové NKGG
a experti NKGG.

Pravděpodobně NKGG měl při svých počátcích
tyto členy: plk. Dr. L. Beneš (gd; gf.), prof. Dr.
V. Láska (gf.), prof. Dr. F. Nušl [gd.}, prof. Dr.
,. Pantoflíček (gd.},prof. Dr. A. Semerád (gd., gf.),
prof. Dr. St. Hanzlík [gf., meteor.}, prof. Dr. B.
Kladivo [gd., gfJ, prof. Dr. ,. Petřík (gd.), prof. Dr.
R. Schneider [gf., meteor.), prof. Dr.'. Smetana [gf.,
hydrol.), prof. Dr. B. Salamon [gd., gf.), později
prof. Dr. ,. V. Hráský (gf., hydrol.), prof. Dr. F. Fia-
la [gd., kartogr.}, prof. Dr. ,. Ryšaúý (gd.), prof.
Dr. F. Čechura [gf.), prof. Dr. Loschner, Prof. Dr.
Nussberger (gf., fys.), doc. Dr. V.Spaček (gf., gd.)
a další.
Prvním předsedou byl prof. Hanzlík. Druhého

valného shromáždění IUGG v Madridě 1924 se účast-
ntlt plk. Beneš, prof. Hanzlík, prof. Nušl (vedoucí
delegace), prof. Pantl}flíček, prof. Salamon, prof.
Semerád a prof. Smetana. .
Vskutku velkou událostí bylo 3. valné shromáž-

dění v Praze 1927~vélikou práci tehdy ve fUlikci ta-
femníka NKGG vykonal prof. Salamon, který byl
potom zvolen při volbách v unžt za místopředsedu
seismologické asociace. Delegáti byli tehdy v ČSR
velmi spokojeni, (jak vím podle sdělení prof. Sto-
neleye z Cambridge a ,. P. Rothého ze Strasbourgu,
kteří byli účastníky). Byly připraveny, jak již bylo
naznačeno, základy jednání pro valné shromáždě-
ní do Stockholmu.
Úkoly NKGG byly stanoveny již při založení

rámcově takto:
1. Styky s IUGG a plnění jejich resolucí
2. Poradenská činnost spolupráce v oborech geo-

dézie a geofysiky
3. Kontrola vědecké práce v geodéziž a geofysice
Konkrétní úkoly řešily sekce. Zpočátku to byla

především silná sekce geodetiCká, v letech třicá-
tých se skupinami (subkomisemi): pro srovnávací
základnu; pro základny a základnové sítě; pro
definitivní návrh základní sítě (včetně spojů se sí-
těmi sousedních států), stabtltzaci a signalizaci,' pro
vodorovné úhly a zenitové vzdálenosti; pro astro-
nomicko-geodetické práce; pro tíži; pro vyrovná-
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ní a výpočty sW; pro projekci (zobrazení); pro
publikační činnost; pro nivelaci vysoké přesnosti;
pro slapy zemské kůry. Geofysikální sekce se prvně
vytvořila až r. 1934 a zabývala se spíše jednotlivý-
mi konkrétními úkoly, např. otázkou zřízení geo-
fysikální observatoře v Tatrách (1935), výsledky vý-
zkumu jeskyně dobšinské, přípravou geomagnetic-
ké observatoře v Čechách apod.

Z ryze praktických úkolů let 1934)5 řešených
v NKGG uvedu řízené přistávání na ruzyňském le-
tišti a letecké mapy pro ČSR i zahraničí. NKGG se
vyslovoval kriticky o klZčových otázkách všech
observatoří, např. o geomagnetické observatoři
v PrůhonicZch, nebo astronomicko-geofysikální
meteorologické observatoři ve Staré DaZe (nyní
Hurbanovo), diskutoval výsledky geofysikálních
mapování a mn. j.
Po 2. světové válce se úkoly rozrostly a začaly se

řešit v sekcZch, které po reorganizaci NKGG byly
zřízeny čtyři: geodetická, geofysikální, meteorolo-
gická a hydrologická. Činnost vcelku zapadala do
těchto úkolů růstu, rozvoje a representace našich
oborů pro přípravu účasti na zahraničních shro-
mážděních, pořádání celostátních vědeckovýzkum-
ných akcí, sestavování delegacZ, schvalování vě-
deckých příspěvků a národních zpráv, plánování
rozvoje oborů zastoupených v NKGG, posuzování
plánů, činnosti a výsledků, spolupráce s praxí, úko-
ly vědecké výchovy, příprava plánu prací pro vel-
ké mezinárodní projekty MGR, MGS, zřízení národ-
ních komitétů nebo komisí COSPAR, MRKS, UMP,
Geodynamika.
Spolupráce s nár. komisí UNESCO, zprávy do za-

hraničí, vyjadřování o nových členech lUGG, otáz-
ky základen, dálkoměry, zužitkování osobních sty-

ků atd. tvořily také značnou část činnosti NKGG.
Z metodických problémů triangulace, nivelace, geo-
deticko-astronomická měření souřadnic, družicová
měření, nové metody redukcz tíhových měření,
mapy, transformace souřadnic a problémy zobraze-
ní byly řešeny kompetentně na vysoké úrovni.
NKGG měl velký vliv na zaměření a kvalitu pra-
cí v Geofysikálním sborníku a také na založení,
usměrňování a kritiku mezinárodního časopisu Stu-
dia geophysica et geodaetica; sledoval zahraniční
a domácZ pokroky v našich oborech a podZlel se
na vytváření programů státního plánu základního
výzkumu, kde i nyní vykonává část řídící i koor-
dinační činnosti.

Od let 60. se podílí na problémech téměř všech
podskupin mezinárodního projektu komise akade-
mií soc. zemí pro planetární geofysiku (KAPG,
předtím Geofysikální region) a je důležitým a v~e-
strannĎ respektovaným odborným informátorem
a poradcem vědeckéhn kolegia astronomie, geofy-
siky, geodesie a meteorologie ČSAV a zárukou
harmonizace rozvoje oborů geodetických a geofy-
sikálních v celostátním měřítku. Tyto úkoly bude
NKGG plnit i nadále.

Přejeme všichni Čs. národnímu komitétu geode-
tickému a geofysikálnímu do druhé padesátky stej-
ný pracovní elán, jaký byl typický pro tu první,
i když každý ví" že. je to dnes o mnoho složitější,
než bylo za starých časů Lásků, PantoflZčků, Kla-
divů, HanzlZků, Ryšavých, Benešů, Nušlů, Šalamo-
nů, Fialů a dalších, jichž v této chvZli s vděčností
vzpomínáme.
Ať žije a dále vzkvétá ČS. NKGG k prospěchu

čs. vědy v úseku geodézie a geofysiky a v oddané
službě rozvoji socialistické společnosti!

Použitie novej prístrojovej techniky
+a vy~etrovanie chýb delených kruhov
g~detických prístrojov
".~

;, .•".
528;085.421.088.22

1. Úvodné poznámky

Meranie uhlov v astrometrii, geodézii, jemnej mecha·
nike a optike je založené spravidla na použití deleného
kruhu, pričom nejde len o klasické kruhy, ale aj o kru-
hy k6dové, radiálne a trapezoidálne mriežky s využi-
tím moiré-efektu a pod. Vzrast nárokov na presnosť
merania uhlov viedol aj k zdokonaleniu technol6gie
výroby kruhového delenia, čo malo za následok, že
boli vypracované efektívnejšie postupy kontroly kva"
lity delenia.

Pre výrobcu delených kruhov je výhodné, ked ta-
kúto kontrolu možno automatizovať. V posledných
rokoch boli vypracované takéto postúpy [1], [2],
ktoré dovorujú stanovit chyby delenia, resp. určit
prekročenie prípustnej tolerancie. Aj pre užívatera
uhlomerného prístroja, najmii. pri prácach základného
významu v astrometrii a geodézii, je potrebné často
mať k dispozícii nielen globálny údaj o kvalite delenia,
ale aj individuálne hodnoty korekcu' delenia. Chyby
delenia v nenamontovanom a namontovanom stave
totiž nie sú všeobecne zhodné, čo je sposobené napr.
tým, že kruh ~. prístroji podlieha určitým premenli"
vým deformáciám [3], resp. do chýb delenia sa pre-

Ing. Igor Brezina,
Československý metrologický

ústav v Bratlslave

mietajú aj iné mechanické nedokonalosti konštrukcie
osového systému.

Met6dami vyšetrovania chýb delených kruhov sa
zaoberá rozsiahla literatúra, podra našich znalostí je to
vyše 120 prameňov. Podrobné údaje o tejto problema"
tike sú v [3-7]. Vii.čšina týchto met6d je založená.
na principe použitia pevného uhla, ktorého realizácia
umožňuje kvantitatívne určiť korekcie delenia. Spo-
soby realizácie pevného uhla sú klasifikované v [8].
Pri opticko-mechanickom sposobe je pevný uhol reali.
zovaný dvoma kolimátormi [9], resp. zámernými ter-
čami [10]. Zdokonalený kontaktný sposob využíva
safírové kontakty [5], pri elektromechanickom sposobe
[11] je kontakt riešený elektrickou indikáciou, pri foto-
elektrickom sposobe je pevný uhol vytvorený pármi
fotoelektrických mikroskopov.

Použitím týchto nových technik sa dosahuje
vyššia presnosť, ako v prípade použitia klasických me·
t6d. V [12] sú udané výsledky vyšetrovania chýb
delenia kruhu meridiánového prístroja observat6ria
v Bergedorfe, kde sa dosiahla presnosť pri určení ko-
rekcu delenia, daná stred. chybou ± 0,14". Ďalším
zdokonalením s použitím tzv. všeobecnej symetrickej
met6dy sa dosiahla presIiosť. ±0,03" [13].
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Uvedená klasifikácia spůsobov je do určitej miery
konvenčná, pretože jednotlivé postupy možno kombi-
novať a modifikovať. Kombináciou opticko.mechanic.
kého a kontaktného spůsobu s použitím deliaceho dis-
ku a kolimátora sa dosiahla presnosť ± 0,17" [14].
Oscilografická metóda [15] je vhodná najma pre kon-
trolu delenia pri výrobe. Autokolimačná metóda
s pomocným zrkadlom [161 bola zdokonalená použi.
tím dvojice rovinných zrkadiel [17], resp. použitím
optických polygónov [18] na vyšetrovanie chýb dele·
nia kruhov teodolitov. Ďalej si podro bnej šie preberie-
me túto techniku merania s využitím skúseností, do-
siahnutých pri vyšetrovaní chýb delenia kruh ov na
Československom metrologickom ústave (ČSMÚ) v
Bratislave. Pretože potrebné pomůcky, používané pri
tomto sp6sobe merania nie sú v geodetickej praxi
všeobecne známe, popíšeme najprv v stručnosti
použité prístrojové vybavenie ako aj postup merania
v nasledovných kapitolách.

2. Optické polygóny a autokolimátory

Optické polygóny sú pravidelné mnohoboké hranoly
z kovu, optického skla alebo taveného kremeňa. Steny
plášťa takéhoto hranola sú rovinné, opracované spra-
vidla do zrkadlového lesku a kolmé na jednu zo zá-
kladní. Týmto sposobom vyhotovené plochy, resp.
normály k plochám nám definujú ramená uhlov na
polygóne; nazývajú sa tiež funkčnými plochami. Na
rozdiel od limbov, ktoré majú čiarkový charakter, ide
v tomto prípade o koncové uhlové miery.

Optické polygóny majú základný význam v me·
trológii rovinného uhla, v rámci členských štátov
RVHP sú sady polygónov používané v súlade s nor-
malizačným odporúčaním [19] ako primárne uhlové
etalóny. Výroba presných polygónov je technologicky
vefmi náročná [20], špičkové firmy dosahujú výrobnú
presnosť až ± I". Pokusy s výrobou optických poly-
gónov sa podnikli aj v ČSSR [21]; pre názornosť je
na obr. 1 ilustrovaný 12-boký polygón čs. výroby (bez
ochranného púzdra).

Obr. 1

Hlavnou výhodou polygónov oproti deleným kru-
hom je skutočnosť, že pri meraní s polygónmi nie je
potrebné tieto centrovať tak presne, ako kruhy. To je
umožnené práve "koncovým" delením kruhu polygó-

Brezina, l.: Použitie nov!'; pristro;ove; techniky
na uy"ietrouanie chýb delených kruhov geodetických

prístro;olJ

nom, vzhradom na vysokú rovinnosť funkčných plůch.
Definícia ramien uhla na polygóne je spofahlivejšia,
ako definícia na delenom kruhu, kde je nutné počítať
s excentricitou, resp. jej zmenami a fluktuáciou osového
systému, s ktorým je kruh spojený.

Doteraz získané poznatky dokazujú, že nepre-
mennosť hodnot uhlov na polygóne je vefmi vysoká,
čo platí hlavlle pro polygóny - monobloky. V dosled-
ku toho predstavuje optický polygón ideálny pro-
striedok na realizáciu pevného uhla. Pritom ho možno
použiť aj bez toho, že by sme vopred poznali číselné
údaje jeho vlastných korekcií. Pokiaf sú tieto hodnoty
vyšetrené niektorou zo známych metód [22], [23] na
príslušnom zariadení pre kalibráciu polygónov [24],
[25], možno výhodne použiť korekcie uhlov polygónu
(spomenutou technikou ich možno určif 80 strednou
chybou lepšou ako ± 0,05") pre priamu komparáciu
skúšaného delenia limbu s polygónom ako etalónom.

Aplikácia polygónov je možná len v spojení s ďal-
šou pomůckou, slúžiacou na snímanie a indikovanie
príslušných smerov na polygóne a skúšanom limbe.
Takouto pomůckou je napr. autokolimátor, čo je
vlastne ďalekohrad s vlastným osvetlením zaostrený
trvale na nekonečno. PrincípVautokolimátora je zrejmý
zo schématického znázornenia na obr. 2.

Svetelný zdroj ,,6" premietne obraz zámerného
kríža ,,5" cez hranol ,,4" a deliacu kocku ,,3" na 10·
miace rovinné zrkadlá ,,7" a ,,8", od ktorých pre-
chádza tento obraz objektívom ,,9" prostredníctvom
paralelného zvazku lúčov na externé odrazné zrkadlo
(nie je na obr. 2 znázornené). Po odraze na tomto zr-
kadle sa obraz zámorného kríža ,,5" premietne po zhod-
nej optickej ceste cez deliacu kocku ,,3" a hranol ,,2"
na stupnicu optického mikrometra ,,10", pozorovanú
oklllárovým systémom ,,1". Týmto spo80bom je indi-
kovaný smer normály k ploche externého zrkadla.
Keď zrkadlo pootočíme o určitý malý uhol, móžeme
optickým mikrometrom registrovať zmenu smeru
o dvojnásobný uhol, čím je teoreticky umožnené dvoj-
násobné zvýšenie presnosti v zacielení oproti cieleniu
s ďalekohfadom na značku. Popísaná schéma zodpove-
dá konštrukcii tzv. vizuálneho autokolimátora;
tieto sú v súčasn08ti nahradzované modernejšími kon-
štrukciami s fotoelektrickým mikroskopom a auto-
matickou indikáciou meraných uhlových zmien v digi-
tálnej forme. Ďalšie zaujímavé podrobnosti sú v [26],
[27]. Základná stredná chyba indikácie smeru sa pri
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použití moderných fotoelektrických autokolimátorov
v spojení s kvalitnou zrkadlovou plochou (ako napr.
funkčná plocha polygónu) pohybuje v rozmedzí
± 0,01" až ± 0,03", čo je presnosť, ktorá sa nedo.
sahuje inými doteraz používanými technikami. Pres·
nosť odčítacích pomocok autokolimátorov je potrebné
poznať najma pri prácach najvyššej presnosti. Použi·
tím postupov podIa [28], [29] možno vyšetriť chyby
odčítacích pomocok autokolimátorov so strednou
chybou ± 0,05" i lepšie.

3. Aplikácia optického polygónu a autokolimátora pre
vyšetrovanie chýb delenia limbu teodolitu

Ako sme už spomenuli, optický polygón možno
použiť na stanovenie chýb delenia limbu dvojakým
sposobom:

a) korekcie uhlov polygónu sú známe,
b) korekcie uhlov na polygóne nie sú známe, resp.

nemáme ich k dispozícii.
V prvom prípade ide o priamu komparáciu dvoch

uhlových delení: etalónového, ktoré je reprezento-
vané polygónom a vyšetrovaného, ktorým je limbu s
teodo~itu. :Dalej podro bnejšie popíšeme prístrojové
usponadame a postup merania, pri vyšetrovaní chýb
delenia l~mbu teodolitu "Theo 010", ktoré sa použilo
na ČSMU v Bratislave podIa sposobu ad a.)

Na prstenec objektívu ďalekohIadu, ktorý bol
sklop?nt do zenitu a opatrený lomeným okulárom,
sa pnbhzne centroval a upevnil I2-boký etalónový
polygón. Korekcie polygónu nepresiahli hodnoty 2"
a boli určené s presnosťou ± 0,05ff

• Na základovej dos-
ke bol ďalej ustavený fotoelektrický autokolimátor
TA - 3 s delením bubienka mikrometra 0,1". Vzá-
jomnou justážou polohy polygónu a autokolimátora sa
dosiahla kolmosť zámernej osi autokolimátora na ver-
tikálnu os teodolitu a súčasne kolmosť na funkčné
plochy polygónu. Okrem toho, vodorovné vlákno
zámerného kríža autokolimátora bolo justované para-
lelne s rovinou limbu. Splnenie týchto dvoch podmie.
nok je doležité pre správne meranie, v opačnom prí-
pade možu byť výsledky zaťai.ené systematickými
chybami [30]. V ďalšom sa zacieli autokolimátorom
ktorého čítanie nastavíme na stred rozsahu (v našon~
prípade 5' 00"), na počiatočnú plochu a na teodolite
sa reiteráciou nastaví priblii.ne čítanie 0° 00'. Celkové
usporiadanie prístrojov pre toto meranie je na obr. 3.
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Vlastné meranie zacma zacielením autokoli-
mátora na prvú funkčnú plochu polygónu pohybovkou
teodolitu, zacielenie sa 4 X opakuje a hodnoty čítania
bubienka autokolimátora ai (ktoré sú v tomto prípade
konštantné pre celú sériu merania) a hodnoty čítania
optického mikrometra teodolitu bL b~, bt, bt sa zapíšu.
Tým je vytvorené základné priradenie osnovy smerov
na polygóne a limbe. Ďalej sa pootočí alidáda o prísluš-
ný kalibračný krok cp, v našom prípade 30°. Opatovne
sa zacieli na hodnotu ai a odčítajú sa príslušné údaje bi.
Postup sa ďalej opakuje v rámci úplnej otáčkyalidády,
aj so zacielením na východiskovú plochu polygónu,
čo tvorí jeden rad ml'raní. Druhý rad sa meria analo.
gicky v opačnom zmysle otáčania. Uvedený sled mera·
ní tvorí jednu sériu a je volený tak, aby sa do značnej
miery eliminovali systematické chyby, prejavujúce
sa ako progresívna vzájomná zmena polohy teodolitu
a autokolimátora, sposobená najma manipuláciou
s ovládacími prvkami teodolitu.

Popísaný postup možno modifikovať i tak, že
pohybovkou teodolitu sa nastavujú konštantné hod.
noty bi a na autokolimátore sa odčítajú 4 X hodnotyaf'
Tento postup je podTa [18] výhodnejší, podIa našich
skúseností však len v prípade použitia automatického
autokolimátora. V našom konkrétnom prípade by
musel autokolimátor obsluhovať druhý pozorovateI,
čo by znížilo efektívnosť merania a mohlo tiež viesť
k nežiadúcim zmenám vzájomnej polohy oboch prí-
strojov. Dali sme preto prednosť postupu s konštant-
ným čítaním na autokolimátore. Štyri odčítania
optického mikrometra teodolitu boli zv~lené pre zní-
ženie chyby v koincidencii, ktorá podIa [31] má hod-
notu ± 0,5ff

, čo je presnosť rádo ve nižšia, ako presnosť
v zacielení a odčítaní autokolimátorom.

Spracovanie nameraných hodnot je vcelku jl'd-
noduché; vystredia sa jednotlivé namerané hodnoty
pre oba rady meraní a posúdi sa odehýlka v uzávere
štatistickým testom. PokiaT táto odchýlka je v prí-
pustných medziach (pri našich meraniach nepresiahla
hodnotu ± 0,2") považujeme uzáverové meranie len
za kontrolné a ďalej ho neuvažujeme. Takýto prípad
svedčí o dostatočnej eliminácii vplyvu zmeny vzá-
jomnej polohy použitých prístrojov. Získané numeric-
ké hodnoty bf zo série sú vstupnými údaj mi, spolu
s hodnotami korekcií uhlov na polygóne ki, pre vý-
počet korekcií Xi vyšetrovaného delenia limbu. Vše-
obecne platí:

xi=(aO-af)-(bi-bo)+ki, (1)

pričom index i nadobúda hodnoty O, 30, 60, 330,
zodpovedajúce vyšetrovaným dielkom limbu, resp.
funkčným plochám na polygóne.

V našom prípade máme af = konšt. a definične
Xo = O, takže m6žeme písať upravenú sústavu rovníc:

X30 = (bo - b30) -+ kzo

X60 == (bo - b60) + k60

X90 = (bo - b90) + k90

VzhTadomna to, že máme teodolit s diametrálnvm
sposobom odčítania hodnot limbu, získame zo súst~vy
rovníc (2) hodnoty korekcií Xi dvojmo; teoreticky totiž
platí:
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Vystredenfm týchto hodnót dostaneme definitívne
hodnoty korekcii (s rovllakou váhou), ktoré je potreb-
né algebraicky pripočítať k odčítaným hodnotám na
limbe, aby sme dostali správne údaje pre prislušné
uhlové meranie. Je prirodzené, že hodnoty x. a hod.
noty x. ± 180 nebudú všeobecne zhodné vplyvom ne-
vyhnutných chýb merania. Platnosť vzťahu (3) možno
však štatisticky testovať a stanoviť, či rozdiely ne.
prekročia pripustné kritické hranice. V našom popi-
sovanom inštruktívnom priklade k tomuto nedošlo,
avšak napr. pri vyšetrovaní staršieho teodolitu Kem
DKM - 2, ktorý bol dlhé roky používaný v praxi,
dosiahli rozdiely nepripustné hodnoty. Z pristrojového
hradiska možno vysvetliť tento rozpor skutočnosťou, že
pri staršom prístroji sa zvačšia vóle v uložení osového
systému, ktoré majú vplyv na fluktuáciu osi alidády.
Tým Sil.V priebehu otáčania móže meniť aj excentricita
alidády, čo má za následok, že nebude splnený hore-
uvedený vzťah (3). Aj keď zatiar nemožno robiť jed-
noznačné uzávery, nakorko nemáme ešte k dispozicii
dostatočný materiál z vyšetrovania limbov teodolitov
rozličných typov, ukazuje Sil.možnosť s použitím po·
písaného prístrojového vybavellia a zodpovedajúcej
metódy merania, určiť čiselne pripadné fluktuácie
a z~ny excentricityalidády.

Na posúdenie kvality vykonaných meraní je tiež
potrebné odhadnúť, resp. vypočítať charakteristiku
presnosti hodnót Xi resp. Xi. Pre naše výpočty sme
použili údaj o chybe v koincidencii podra [31], ktorý
je v súlade s novšími vyšetrovaniami teodolitov
Theo 010 [5]. Ůíselné hodnoty stredných chýb korekcii
m", a mx boli stanovené obvyklým spósobom, aj s uvá.
žením chýb v určení hodnót !ci' Pritom sa ukázalo, že
presnosť korekcii uhlov polygónu prakticky nemá
vplyv na hodnoty m", a mx, ktoré sú limitované práve
presnosťou koincidencie optického mikrometra teodo.
litu. Dosiahli sme stredné chyby korekcií ..~'" =
= ± 0,26", resp. mx = ± 0,18", čo je len o cca'2Ů %
horšie, ako Sil.dosiahlo s použitím kontaktného· pri.
strojil. a modifikovanej Brunsovej metódy [5]. Keď
však uvážime, že popisované meranie jednej série
netrvá zacvičenému observátorovi dlhšie ako 30-
35 minút (čistý čas merania bez pripravných a justáž-
nych úkonov), je zrejmá veTká výhoda oproti použitiu
klasického prístrojového vybavenia a klasických me-
tód merania, nehovoriac už o tom, že výpočet možno
viesť takmer súbežne s meraním.

Priklad vyšetrovania chýb v delení limbu s 12-bo-
kým polygónom nepostačuje na určenie dostatočného
počtu korekcií, resp. pre výpočet aproximačnej
Fourierovej funkcie, nakorko použitý kalibračný
krok cp = 30°. Sovietska norma [32] napr. predpisuje
pre sekundové teodolity krok cp = 5°. Vyšetrovanie
chýb delenia pre tento krok možno vykonať kombino-
vaným meraním s dvoma polygónmi: 36-bokým
a 24-bokým, pričom s prvým Sil.merajú 2 série s po.
čiatočným limbovým kladom 0° a 5°, s druhým Sil.
merajú 3 série s kladom 0°,5°,10°. Takto vzniknúdve
"osnovy", spojené v každom vyšetrovanom mieste
limbu párom hodnót, takže možno jednoduchým vy-
rovnaním určiť hodnoty Xi' Použitím iných kombiná-
cifpolygónov [23] možno dosiahnuť aj cp = 1°,3°,5°.

Druhý spósob, ktorý sme uviedli na začiatku
tejto kapitoly pod b), je komplikovanejší po stránke
meračskej a výpočtovej, avšak umožňuje súčasne určit
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hodnoty le. a Xi' Ide v podstate o známu metódu
Gill-Lorentzenovu [6], v metrológii nazývanú tiež
"simultánna kalibrácia". Pri tejto metóde prebieha
meranie prvej série úplne zhodne s prípadom pod a).
Druhá séria má zmenené priradenie, ktoré Sil.dosiahne
reiteráciou limbu na počiatočnú hodnotu 30° (v prí-
pade aplikácie 12-bokého polygónu). Po odmeraní
tejtosérie Sil.ďalej postupuje analogicky až po dva.
nástu sériu. Kritické posúdenie tejto metódy je uve-
dené v [22], zjednodušený a upravený postup výpočtu,
ktorý tu bližšie nebudeme rozvádzať, je popísaný
v [33]. Metódu prednedávnom zaujímavým spósobom
aplikovali v Japonsku [34] na vyšetrovanie chýb dvoch
deliacich kotúčov so 72 zubami; dosiahla sa presnosť
cca ± 0,2". Špeciálny prípad tejto metódy, s použitím
prvých dvoch sérii merania podáva [35].

Optický polygón možno použiť v spojení s auto-
kolimátorom aj na realizáciu pevných uhlov pre me-
ranie klasickÝmi metódami. Táto aplikáůia je popí-
sanáv [36], kde je uvedený aj výber vhodných kOm-
binácii polygónov pre rózne kalibračné kroky.

Skúsenosti, dosiahnuté pri aplikácii autokolimač-
nej techniky v spojení s polygónom na ŮSMÚ v Bra-
tislave, ukazujú, že vyšetrovanie chýb delenia limbov
teodolitov možno výrazne racionalizovať pri sú-
časnom zachovaní vyhovujúcej presnosti. Výsledky
meraní, vykonané popisovaným spósobom možno po-
užiť nielen na globálne posúdenie kvality delenia kru-
hu v namontovanom stave, ale aj pre prípadné zave-
denie korekcii k meraným hodnotám uhlov v základ-
ných astrogeodetických prácach.

Záverom chceme dodať, že využitie autokolimač-
nej techniky možno rozšíriť s výhodou na širší kom-
plex skúšok geodetických pristrojov, ako dokazuje
napr. práca [37].
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Lektoroval: Doc. Ing. Svatopluk MichalC!ák, CSc.,
Katedra geodézie SVŠT v Bratislave

Poděkování za účast na III. letní sparta-
kiádě spřátelených ~nnád

.' ,
j

Ředitel Geodetického ústavu,! n. p., prnlfa.,· -dostal od
předsedy organizačního výboru ...1If. letní spartakiady
spřátelených armád děkóvný list" tohoto znění:··

Praha 11. září 1973.
Vážený soudruhu řediteli,
ve dnech 4.-6. t. m. probíhaly na Strahově atle-

tické závody III. LSSA, na jejichž úspěšném průběhu se
také podíleli zaměstnanci Vaseho ústavu, kteří poprvé
v CSSR prováděli optické měření dlouhých hodů.
Rád využívám této příležitosti, abych poděkoval jed-

nak Vám, vážený soudruhu řediteli, za pochopení a po-
moc při realizaci této novinky, jakož i za zapůjčení
nákladného zařízení, jednak celému kolektivu, vede-
nému autorem projektu s. Ing. J. Strnadem. Všichni pro-
kázali mimořádnou obětavost, zájem a nadšení a je
jejich zásluhou, že nová metoda měření dlouhých hodů
byla plně úspěšná. Jsem .přesvědčen, že získané zku-
šenosti bude možno využít při všech -větších atletických
závodech.
Se sportovním pozdravem

předseda OV III. LSSA
plk. Ing. Josef Lázinka v. r.

Vážený soudruh
Ing. František H I' o n e k
ředitel Geodetického ústavu, n. p., Praha
Kostelní 42
Praha 7

CVTS - OS 1701 sděluje, že v prosinci 1. r. budou
vykonány zkoušky absolventů všech kursů, kteří dosud
zkoušku nevykonali. Přihlášky nutno zaslat nejpozději
do 10. 11. 1. r. na adresu ČVTS, k rukám Ing. Vi. Koska,
11001 Praha I, Široká 5.

Ing. lm Scháiika,
předseda odborn~ skupiny 1701
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Ing. Miroslav Ingeduld, CSc.,

katedra geodézie a pozemkových úprav
FSv ČVUT v Praze
Praha 1, Husova S

Analytického vytyčování oblouků, tj. vytyčování hlav-
ních a případně dalších bodů oblouku z polárních prv-
ků od bodů polygonových, nebo polygonometrických
pořadů, používá se již dlouhou dobu. Vzhledem k tomu,
že otázka přesnosti této metody je opět řešena
v souvislosti s tvorbou Norem pro vytyčování, uveřej-
ňujeme některé starší výsledky zkušebního měření,
uvedené podrobněji v dílčí výzkumné zprávě fakult-
ního výzkumného úkolu č. 312 Aj64.

Ke zkušebnímu měření byl vybrán jednoduchý.
kružnicový oblouk, zvolený poblíž hlavního polygo-
nového pořadu, který byl součástí polygonové sítě
budované pro účely technicko-hospodářského mapo-
vání. Tečny tohoto oblouku byly voleny jako spojni-
ce připojovacích bodů pořadu s body polygonovými
(obr. 1). Přímé vytyčení průsečíků tečen v terénu
umožnilo prakticky určit takřka exaktní souřadnice
hlavních a vybraných podrobných bodů oblouku a vy-
tvořit tak relativnf bezchybný základ pro sledování
přesnosti. Současn~ s analytickou metodou byla pře-
zkoušena i přesnost klasického způsobu vytyčení po-
drobných bodů polárním způsobem od začátku a kon-
ce oblouku. Zvýšení objektivity výsledků bylosledo-
váno nezávisle na sobě opakovaným zaměřením geo-
detického základu.

2. Charakteristika přesnosti použitého
polygonového pořadu

Polygonový pořad (obr. 1) připojený na trigonometric-
ký bod 43 a zhušťovací bod 1034, určující 6 polygono-
vých bodů, byl původně zaměřen dálkoměrnou sou-
pravou Redta. Průměrná délka stran je 210 m a součet
stran pak 1,474 km. K získání pokud možno objektiv-
ní charakteristiky polohové přesnosti jednotlivých
polygonových bodů, byl tento pořad zaměřen troj-
podstavcovou dálkoměrnou soupravou Redta znovu,
a to pětkrát nezávisle na sobě.

Z disperze hodnot jednotlivých měřených vrcho-
lových úhlů byla vypočtena pro každý úhel průměrná
hodnota a jednotková střední chyba ze vztahu
m.,o = V[vv] : (N - I), kde v jsou odchylky od prů-
měru a N = 5 je počet opakovaných měření. Jako
první výsledné charakteristiky úhlového měření lze
použít kvadratický střed m., z jednotlivých středních
chyb jednotkových m.,o'

V[m2]
1m., = ;0 = 37cc n = 8 podle obr. 1.

Druhá charakteristika úhlového měření byla vypočte-

na z jednotlivých uzávěrů O., polygonov~ho pořadu ze
vztahu .

2m., =V[0; ]. ~ = 38cc

kde n = 8 a N = 5.
Číselný souhlas střední chyby jednotkové v úhlu,

vypočtené z jednotlivých měření (lm.,) a z "pozoro~a·
ných" uzávěrů (2m.,) svědčí o převážně nahodilém
rozložení chyb ve vrcholových úhlech a relativně ma-
lých chybách ~ směrnících připojovacích stran.
Obě vypočtené charakteristiky plně odpo~ídají po-
užitému teodolitu ve spojení s trojpodstavcovou sou-
pravou.

Ke zhodnocení délkového měření byla za měřickou
jednotku vzata výsledná délka polygonové strany,
která je průměrem ze dvou měření (všechny délky
byly půleny při postavení teodolitu uprostřed měřené
strany). Z disperze opakovaných měření byla pro kaž-
dou stranu vypočtena střední chyba jednotková
mso = V[vv] : (N -1) a přepočtena na střední chybu
hektometrovou m;hm = mso : Shm' Z jednotlivých m;hm
byl opět vypočten kvadratický střed ze vztahu

V [m;~m]
mShm = n' = 1,2 cm

kde n' = 6 je počet stran v pořadu.
Polohová odchylka Os = V~O-:-+-O-~ jednotli-

vých měření pořadu se pohybovala mezi 16 až 21 %
dopustné odchylky dané v době měření výrazem
.1s = (0,009V[s] + 0,04)m. Souřadnicové odchylky by-
ly vyrovnány jednak přibližným způsobem, tj. jejich
rozdělením úměrně absolutním hodnotám souřadnico-
vých rozdílů a dále exaktním vyrovnáním MNČ
(Eggertův způsob). Poznámka: K vyrovnání MNČ
byly vzaty lm = 37cc a m = ".S = 001 m =., S[cml r ' Shm

= 0,012 S[ml(u dálkoměrů s konstantním úhlem roste
střední chyba ms přímoúměrně s měřenou délkou).
Poněvadž po!ohové odchylky O. byly velmi malé
(~ rozmezí 6 cm-12 cm) ~zhledem k hodnotě [s] •

• 1,5 km, byla ponechána váha P8 = ~ (namísto :2)

1'2 sa od~ozena váha p., = -'.-, kde s= [s]: (n-l); pro
m.,

výpočet sumačních znaků bylo pak použito výrazů
odvozených Eggertem. Vzhledem k tomu, že polygo-
nový pořad nebyl přesně rovnostranný, bylo tímto po-

stupem splněno minimum[1'2~S .v~.+ v:i J namís-m., 8.8i

[

. 2 2 ]
to správného I' 2 v~.+ ~ .Tato teoretická nepřes-m., 81
nost neměla však vli~ při malých hodnotách 08 na

1973/248



Kadlec, '., lngeduld, M.: O přesnosti analytického
vytyčovd.ní

Geodetický 8 kartografický obzor
roěník 19/61, ěíslo 9/1973 249

vlastní numerické řešení, zvláště v případě, že souřadni-
ce polygonových bodů jsou počítány na cm. Z disperze
vyrovnaných souřadnic jednotlivých bodů byly pro
oba způsoby vyrovnání vypočteny jednotkové střední
chybym"'i = V[v",v",] : (N -1), mYi = V[Vl/Vl/]: (N -1,
N = 5 a střední chyba souřadnicová m"'ll' =
-_._--- .

VO,5(m~i+ m~i)' U obou způsobů vyrovnání dosáhla
tato střední chyba m",y nejvyšší hodnoty 2,4 cm
uprostřed pořadu. Průměr čtverců těchto středních
souřadnicových chyb dosáhl pak pro přibližné vyrov-
nání 1,6 cm a pro exaktní vyrovnání 2,0 cm. Rozdíly

~ .
' ••, I 61
. t!~
// ·,'f3
/

~''''&m62
"/

II/'/
~"
~63

Vyrovnané souřadnice určené:
O metodou nejmenších čverců
• úměrně k absolutním hodno·

tám souřadnicových rozdílů
f:,. Kombinovaným protínáním

Poloosy chybových elips 1:4 (mm)

v poloze jednotlivých bodů pořadů mezi zkušebním
měřením a původním měřením pro THM nepřesáWy
dvojnásobek uvedených středních chyb. Současně byly
určeny souřadnice některých polygonových bodů kom-
binovaným protínáním. Střední rozdíly v poloze poly-
gonových bodů vzhledem k protínání j sou v průmi'lru
pro přibližné vyrovnání 2,4 cm a pro exaktní vyrov-
nání 2,8 cm. Lze tedy konstatovat, že není podstat-
ného rozdílu ve výsledné polohové přesnosti polygo-
nových bodů V:T1"ovnaných přibližným a exaktním
způsobem. Výslednou polohovou přesnost bodů jednou
měřeného pořadu je tedy možné charakterizovat
střední souřadnicovou chybou 2,5 cm. Pro další srov-
nání jsou pak uvažovány souřadnice z přibližného
vyrovnání.

Na. obr. 1 jsou pak graficky znázorněny uvedené
výsledky. Pořad je zobrazen z průměrů souřadnic
z exaktního vyrovnání. Průměrné hodnoty souřadnic
z přibližného vyrovnání a kombinovaného protínání

jsou zobrazeny vzhledem k bodům pořadu v měřítku
1 :4. Ke zvýšení názornosti je disperze výsledků
z jednotlivých měření vyjádřena středními elipsami
chyb zobrazenými v měřítku 1 : 4. Extrémní střední
chyby v souřadnicích m;, m~a jejich směry 'P, jako
parametry těchto elips, byly vypočteny ze vzorců

tg2 = 2m~"'lI)
'P m~-~

'2 2 2...+ 2' 2...+ 2 . 2m", = m", cos 'I' my sm 'I' m("'lIlSIn 'P
m~2= m~ COS2'P + m~ sin2tp- m~"'lIlsin 2'P,

kde m"" my jsou jednotkové střední chyby z disperze
opakovaných měření a 'P je směrník určující směr
poloos elips.

3. IOasické vyty~ení oblouku

Pro sledování otázek přesnosti analytické metody byl
vybrán jednoduchý kružnicový oblouk, určený polo-
měrem r a dvěma tečnami tI a t2. Poloha vytyčova-
ného oblouku byla volena tak, aby probíhal poblíž
polygonového pořadu, aby podmínky pro vytyčení
oblouku byly co nejvýhodnější a vlastní vytyčení co
nejpřesnější. V prostoru vytyčování byl terén plochý
s nepatrným převýšením a bez překážek, průsečík
tečen byl přístupný. Každá. tečna byla dána dvěma
stabilizovanými body geodetického bodového pole
tI == 1034 - 64; t2 == 43-63 (obr. 1).

Prodloužením směru tečen tI a t2 z bodů 64, 63
byl vytyčen průsečík tečen VB. Z měřené osnovy
směrů ve třech skupinách byl určen měřený úhel te-
čen 'r a příslušný středový úhel IX. Hlavní vytyčovací
prvky oblouku pro r = 400 m jsou 'r = 141,77171,
IX = 58,22831, t = 196,848 m, VB- VO= 45,813 m,
o = 365,859 m. Vytyčované délky tečen tI a t2 byly
rozděleny na úseky menší než 50 m, označené kolíky
s hřebíčkem; každý úsek se měřil dvakrát přímo,
s maximálním rozdílem 3 mm. Použilo se aritmetické-
ho průměru a délka měřená se redukovala na vodorov-
nou podle vzájemného převýšení koncových bodů.
Měřilo se padesátimetrovým pásmem, napínaným dy-
namometrem stejnou silou, při které bylo pásmo kom-
parováno (přímo v terénu byla určena délka srovná..
vací základny párem normálních metrů). Takto byl
vytyčen začátek oblouku ZO a konec oblouku KO.
Vrchol oblouku VO byl vytyčen od VB na jeden klad
pásma.

Podrobné body oblouku po dvaceti metrech byly
vytyčovány polární metodou od bodů ZO a KO
k vrcholu oblouku. Pro posouzení vnitřní přesnosti
klasického vytyčení oblouku bylo vytyčování podrob-
ných bodů opakováno pětkrát nezávisle na sobě.
K vyznačení vytyčovaných podrobných bodů v jed-
notlivých etapách se použilo dřevěných desek 40 X
X 40 cm s napnutým rýsovacím papírem, které byly
v terénu upevněny na kolících. Současně s vyznače-
ním vytyčovaného bodu se označil i směr vytyčovací-
ho paprsku, takže po skončení vytyčování byly k dis-
pozici pro každý podrobný bod jeho poloha v každé
etapě a směr vytyčovacího paprsku.

Z disperze takto vytyčených bodů byly určeny
grafickopočetním způsobem jednotkové střední
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chyby v souřadnicích a odpovídající střední elipsy
chyb pro všechny podrobné body oblouku. Vyhodno-
cení se provedlo přenesením vytyčeného bodu v pěti
etapách na milimetrový papír, poloha souřadných os
se orientovala podle směrníku vytyčovacího paprsku;
souřadnice vyrovnané polohy každého vytyčeného
podrobného bodu jsou vlastně souřadnicemi těžiště.
Pak platí XT = [x;] : n, YT = [y.] : n, kde n je počet
opakovaného vytyčení (etapy), i je označení etapy.
Hodnoty Xi, Yi jsou relativní souřadnice (vzhledem
k posunutému počátku) odečtené na milimetrovém
papíře podle rozptylu opakovaně vytyčeného bodu.
Jednotkové střední chyby se vypočtou ze známých
vztahů m~ = [v",v",] : (n ~ 1), m~ = [VyVy] :~(n - 1),
m~Xl/) = [v",vy] : (n -1), kde V"'i = XT - Xi, Vy~= YT-
- Yi a parametry středních elips se vypočtou podle
vztahů uvedených již v minulé kapitole. Pro podrob-
né body byly pak sestrojeny střední elipsy chyb
charakterizující přesnost opakovaného vytyčování.
V ukázce na obr. 2 je uvedena část oblouku v měř.
1 : 1000 a elipsy v měř. 1 : 1.

Velikost elips názorně ukazuje značnou vnitřní
přesnost vytyčení podrobných bodů oblouku. Tvar
elips pak ukazuje, že při vytyčování se projevil větší
měrou vliv chyb v měření délek (tětiv), než ve vyty-
ěovaném směru; směry hlavních os sledují převážně
směr oblouku a tudíž křivost vytyčovaného oblouku
není téměř ovlivněna.

1~
~,7'i'

okVB1/' 16

h
Poloosy chybových elips 1:1 (v mm)

Obr. 2: Dtsperze vytyčení podrobných bodŮ polár-
ní metodou (1:1000)

4. Přesnost analytické metody při použiti
geodetických podkladů

Ke sledování přesnosti analytické metody byl v teré-
nu přímo vytyčený průsečík tečen VB určen kombi-
novaným protínáním se střední souřadnicovou chybou
m",y = 1,2 cm. Rozdíl mezi vypočteným a přímo měře-
ným úhlem tečen l' byl zjištěn 5cc• Výpočtem bylo dále
zjištěno, že souřadnice polygonového bodu 63 určené
kombinovaným protínáním leží přesně na spojnici
VB-43 a souřadnice polygon~vého bodu 64 se od
spojnice VB-l034 odchylují v příčném směru o 1 cm
(obr. 3a, c). S ohledem na tyto výsledky byly souřad-
nice VB určené kombinovaným protínáním považová-
ny za relativně bezchybné. Z vytyčovacích prvků
použitých ke klasickému vytyčení (kap. 3.) a pomocí
souřadnic VB (z. kombinovaného protínání) byly
běžně používanými výpočty určeny souřadnice bodů
za, va, KO a dále podrobných bodů oblouku 4 a 14
(viz obrázky 3a-3c, 4a, 4b). Takto používané sou-
řadnice jsou považovány za relativně bezchybné a na-
zývány dále jako základní.

Problematika přesnosti analytické metody spočí-
vá v tom, že k řešení používáme souřadnic bodů geode.
tického podkladu, které působením měřických chyb
neodpovídají ani po vyrovnání zcela přesně skutečné
poloze bodu v terénu. Jsou-li tedy např. dány tečny
dvěma body a oblouk svým poloměrem, vypočteme
všechny zbývající parametry oblouku zcela jedno-
značně, ovšem k souřadnicím daných bodů a nikoliv
k jejich skutečné poloze. Při konkrétním vytyčení
hlavních a případně podrobných bodů oblouku vyty-
čujeme pak analyticky vypočtené polárné prvky od
skutečných poloh bodů geodetického podkladu v te-
rénu. Mimo chyb z vlastního vytyčení bude každý vy-
tyčený bod plně zatížen skutečnou chybou geodetic-
kého podkladu. Uvedené zkušební měření umožňuje
tento postupný přenos chyb prakticky sledovat. Tím,
že tečny jsou dány vždy polygonovými a připojovacím
bodem pořadu, projeví se prakticky pouze chyby
v polygonových bodech.

Vytyčovací prvky hlavních bodů oblouku byly
vypočteny pro každé nezávislé měření polygonového
pořadu. Z disperze takto získaných vytyčovacích
prvků byly vypočteny střední jednotkové chyby:
úhlů tečen mTO = 41cc, délky tečen mto = 16 mm
a délky oblouku moo = 26 mm. Současně byly srovná-
ny tyto vytyčovací prvky se základními a vypočteny
mT = 51cc, iiit = 20 mm a mo = 32 mm. Z jednotli-
vých vytyčovacích prvků byly dále vypočteny pět-
krát souřadnice bodů za, va, KO, 4 a 14. Z disperze
jednotlivých výpočtů jsou určeny střední souřadnico-
v~ chyby jednotkové m",yO' charakterizující přesnost
s Jakou lze tyto body určit z jednou měřeného polygo-
nového pořadu. Srovnáním jednotlivých výpočtů se
základními hodnotami byly vypočteny sti"ední chyby
iii",y. Hodnoty těchto středních chyb jsou dále uvede-
ny současně se střední jednotkovou chybou m",yO po-
lygonových bodů 63 a 64.

Tab. 1
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Uvedené výsledky jsou dále znázorněny na obr. 3a,
3b a 3c. V měřítku 1 : 2000 jsou zobrazeny základní
hodnoty. Ostatní výpočty jsou vyznačeny svými prů-
měry vzhledem k základním v měřítku 1 : 4. Disperze
výsledků je vyjádřena středními elipsami chyb též
v měř. 1 : 4. Grafické znázornění výsledků dovoluje
učinit první závěr. Zkušební měření prakticky proká-
zalo, že chyby v poloze polygonových bodů se plnou
vahou přenesly nejprve do bodů VB, ZO a KO.

o souřadnice základnfch bodli
t::. z protínání vzhledem k základním
O z opakovaného měření polygonu
• z disperze analytických výpočtil.

Poloosy chybových elips 1:4 (v mm)

Obr. 3a, b, c: Hlavní body oblouku {1:2000]

U bodu VB, který je od bodů 63 a 64 nejvíce, ale rov-
noměrně vzdálen. se smísil vliv chyb těchto bodů
a disperze výsledků vytváří prakticky kružnici chyb.
Body ZO a KO přejímají prakticky směr hlavních po-
loos elips bližších polygonových bodů užitých k vy-
tyčení tečen. Polohové chyby ZO a KO přenášejí se.

pak do výpočtu dalších bodů, tj. 4, VO a 14. Na bodě
VO se jejich vliv směšuje - elipsa se blíží opět kružni-
ci, body 4 a 14 přejímají opět směr hlavních poloos
bližších z bodů ZO a KO. Z jednotlivých etap měření
polygonového pořadu a tím i jednotlivých výpočtů
hlavních bodů a vybraných dvou podrobných bodů
oblouku byly vypočteny polárné vytyčovací prvky
na tyto body od polygonových bodů 63 a 64. Vytyčo-
vací úhly co byly orientovány na spojnici těchto bodů.
Z disperze takto vypočtených vytyčovacích prvků
byly opět vypočteny střední chyby mwo a m80• Střední
chyba mwo byla převedena na příčnou odchylku
q, = 8i.mwo : pil. Výsledky jsou dále uvedeny v tab. 2.

Tab. 2 mw• I q m8• IVO,5 (qt + m:.)
63-KO 7800 0,3 cm 2,8 cm 2,8 cm

14 3700 0,4 cm 1,8 cm 1,9 cm
64-Z0 3700 0,5 cm 1,4 cm 1,4 cm

VO 2500 0,4 cm 2,1 cm 2,1 cm
4 790CC 1,1 cm 0,9 cm 1,4 cm

Pro lepší názornost jsou tyto výsledky zobrazeny na
obrázcích 4a a 4b (základní hodnoty jsou v měř.
1 : 2000, ostatní údaje v měř. 1 : 2). Grafické znázor-
něni výsledků, zvláště pak v porovnáni s předcháze-
jícími obrázky, názorně dokumentuje relaci mezi veli.
kostí podélné a příčné chyby v polárných vytyčovacích
prvcích a tvarem a velikostí středních elips chyb jak
bodů polygonových, tak vytyčovaných bodů.

a)

VB 63 t• e---~--- .....
t . + KO I. A-- +

VO •
b)

/;'VO
/
A

o Základní souřadnice
• zprůměru vytyč ovacích prvků
t::. podélná a příčná odchylka

z disperze
~ měřené kombinovaným pro-

.l- . tínáním (odchylky vyznačeny
1:2 v mm)

Obr. 4a, b: Vytyčené body oblouku
(1 :2000)

Na obr. 4a, b jsou vyznačeny polohy bodů ZO,
VO, KO, 4 a 14 (značkou 6.) klasicky vytyčených a za-
měřených kombinovaným protínáním se střední chy.
bou m"lI < 1 cm. Srovnáme·li nyní polohu těchto
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bodů se základními hodnotami, vidíme, že klasicky
vytyčený oblouk, mající vysokou vnitřní přesnost ve
vytyčení podrobných bodů, je jako celek ovlivněn
chybami v přímém měření délek tečen.

Zkušební měření dokumentovalo velmi jasně přímou
závislost polohových chyb analytickou metodou vy-
počtených a vytyčených bodů trasy na polohových
chybách geodetického podkladu, zvláště pak závislost
na tvaru středních elips chyb bodů podkladu. Poně-
vadž při praktických aplikacích nelze předpokládat
znalost tvaru středních elips chyb geodetického pod-
kladu, je nutné předpokládat, že vytyčené body bu-
dou rozptýleny jak v kolmém či podélném směru vzhle-

dem k př'edpokládanému průběhu trasy se střední
chybou rovnou střední polohové chybě bodů geode.
tického podkladu, zvětšené o střední chybu z vlastní.
ho vytyčení.

U klasického způsobu vytyčení se naopak poloha
vytyčených podrobných bodů přimyká směru oblou·
ku. Vlivem chyb v délkovém měření, které se maxi-
málně projeví ve vytyčení bodů za a Ka, je však
nutné počítat s celkovým posunem oblouku ve směru
bližších tečen. Toto nebezpečí ovšem nehrozí při vy-
tyčení hlavních bodů oblouku od osového polygonu.

Do redakce došlo 10. 9. 1971

Lektoroval: Doc. Ing. Dr. Jan Kašpar, CSc., Geofyzlkálni
ústav ČSAV, Praha

Rozbor výsledků dosažených soupravou
motorizované nivelace

Na sympoziu o přesné nivelaci, konaném na pod-
zim 1972 v Hluboké nad Vltavou byla předvedena
souprava motorizované nivelace, vyvinutá pracovníky
vysoké technické školy v Drážďanech [6], [7], [8].
Předvedení vyvolalo všeobecně značný zájem a stalo
se předmětem úvah o možnosti využití této metody
při praktických měřeních v nivelačních sítích států
zúčastněných na sympoziu. Vyvstala otázka posouzení
vhodnosti této metody pro měření v síti mezinárodních
opakovaných nivelací.

Tyto důvody vedly k zpracování výsledků dosa-
žených soupravou motorizované nivelace na části
lišovského geodynamického polygonu [5]. Díky ně-
meckým kolegům, kteří nám poskytli všechny namě-
řené hodnoty, je možno nezprostředkovaně posoudit
její přednosti i nedostatky.

Především je třeba říci, že se nejedná o novou me-
todu nivelace. Převýšení mezi pevnými body jsou
měřena sčítáním převýšení mezi jednotlivými posta-
veními nivelačních latí, tak jako při pěší nivelaci.
Rozdílný je pouze způsob přesunu z jednoho stanoviska
na další. Nivelační latě i stroj jsou převáženy na auto-
mobilech, jejichž řidiči působí současně ve funkcích
laťařů a zapisovatele (viz obrázky 1 a 2).

V současné době, kdy se neukazuje téměř' žádná
reálná možnost principiálně nového způsobu měření
převýšení mezi dvěma pevnými body zemského povr-
chu, je možno toto zdokonalení považovat za pozoru-
hodný přínos.

Popis soupravy je dán jednak obrázky 1 a 2,
jednak prací [2]. Pro upř'esnění je třeba dodat, že stativ
nivelačního přístroje je spouštěn na vozovku a nejsou
na něj pE měření přenášeny pohyby automobilu,
v kterém jsou měřič a zapisovatel. Zapisování se pro-
vádí na registrační pásku sčítačky, která je napájena
autobaterií. Nivelační latě jsou stavěny na masivní
ploché nivelační podložky s třemi hroty pomocí
kloubového mechanismu, který opět tlumí přenos

Ing. Antonin Zeman,
Geodetický ústav, n. p., Praha

případného pohybu automobilu. Řidič kontroluje při
měření urovnání latě pohledem z okénka automobilu.

Zkušební měření byla provedena na uzavřeném
okruhu, jehož větší část tvořila západní polovina
polygonu Lišov, o délce 32,1 km. Nivelační trať vedla
různými typy terénu i místy s rozdílnou hustotou do-
pravy. Jelikož po celou dobu měření doprovázel sku·
pinu pracovník Geodetického ústavu, je možno po·
soudit vliv těchto různorodých prostředí na průběh
prací.

2. Dosažené výsledky

Celé měření proběhlo od 19. do 30. září v 85 pra.
covních hodinách. Uzavřený okruh byl zaměřen v obou
směrech a rozdělen na 67 oddílů. Asi 7,5 % oddílů
bylo přeměřováno, tak aby rozdíly mezi měřením
tam a zpět vyhovovaly nerovnosti e < 1,6 VF (kde
R je délka oddílu v km). Záměna denní doby při měření
v jednom a v druhém směru nebyla dodržována a lze
říci, že i atmosférické podmínky byly po celou dobu
měření téměř stejné (zataženo, chladno).

Byla dosažena střední kilometrová chyba mO,E =
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= ± 0,32 mm (pro n = 67). Tato poměrně riízká
hodnota svědčí jednak o dobré kvalitě měření, jednak
je částečně ovlivněna měřením za přibližně stejných
podmínek v obou směrech, což se projevilo na menších
absolutních hodnotách rozdílů (!.

Naměřený uzávěr polygonu cp = -0,60 mm je pro
délku polygonu 32,1 km hodnota velmi malá, svědčící
o eliminaci většiny chyb v aritmetických průměrech
z dvojího měření. Po zavedení hodnoty uzávěru tího.
vých redukcí se uzávěr polygonu zmenšil ještě na
hodnotu cp = -0,20 mm.

3.1 Ekonomická srovnání

Výsledky ukázané v odstavci 2 jsou důkazem
o kvalitě provedených měření. Všimněme si nyní
několika srovnání s pěší nivelací z hlediska hospodár-
nosti. Způsob přesunu nivelační čety je předpokladem
větší rychlosti prací, která má zvlášť v projektu
opakovaných nivelací velký význam. Je žádoucí sklou-
bit dostatečnou přesnost měření s dostatečnou homo·
genitou naměřených výsledků v určité síti (tzn. s do-
statečně krátkým obdobím jednoho zaměření sítě).
Z údajů měEckého operátu nyní srovnejme pěší nive-
laci prováděnou technologií pro opakované nivelace
s motorizovanou nivelací.

Z tabulky 1 vyplývají především tyto skutečnosti:
a) následkem zředění počtu bodů zaměřovaného

okruhu zvýšila se průměrná délka oddílu až na
0,480 km (zatímco průměrný oddíl v síti opakovaných
nivelací měří asi 0,300 km). Tato skutečnost příznivě
působila na rychlost prací;

h) průměrná délka záměry přesahuje asi o 10 m
průměrnou hodnotu dosahovanou při pěší nivelaci.
Je to způsobeno používáním maximálních záměr 40 m
(v ČSSR 35 m) a vyšším postavením nivelačního pří-
stroje, umožňujícím používat vyšší záměry ve svaži-
tém terénu. Tyto vyšší záměry také ve větší míře
eliminují nepříznivé působení mikroklimatu;

c) nejdůležitějším ukazatelem je rychlost. Jak
rychlejší práce na stanovisku, tak rychlejší postup
prací příznivě ovlivňuje kvalitu. Z tabulky lze srovnat
rychlost měření pěší a motorizované nivelace na sta-
novisku. I při větší průměrné délce záměry je čas na
1 sestavu více jak o 1 minutu kratší u lllotorizované
nivelace. Časová úspora vyplývá částečně z rychlejšího
přesunu stroje a latí na další stanovisko, ale také z jed-
noduššího postupu práce na stanovisku. Zatímco
při pěší nivelaci metodou zvlášť přesné nivelace (ZPN)
je na stanovisku měřeno ZlP1P2Z2a na dalším P1Z1Z2P2,
umotorizované nivelace je postupováno metodou vel-
mi přesné nivelace (VPN), tzn. na prvním stanovisku
ZlP1P2Z2a na dalším stejně. Větší náročnost na čas
metody ZPN proti VPN snižuje do značné míry rozdíl
z tabulky 1.

I
nivela,eo i polygon Liěovl moto·nivelaee
1968, 69 1968, 69 1972

délka pořadů

Ivkm 1HlO,O 98,9 32,1

hustota bodů
na 1 km 4,0 4,4 2,1

průměrná
délka záměry 20,7 21,7 31,2
vm. .. .prumerna
délka oddílu 0,275 0,220 0,480
vkm

průměrný čas
4,2 3,0na 1 sestavu 4,1

v min

mo,R ±0,40 ±0,41 ±0,32

3.2 Pouziti nového kompenzátorového přístroje firmy
ZeissNi 002

Pro měření byl použit nový nivelační přístroj fy
Zeiss Ni002, který má konstrukční prvky zvlášť
vhodné pro motorizovanou nivelaci. Tento přístroj je
vybaven zrcadlovým kompenzačním zařízením, které
je možno přepínat do 2 poloh a tím získávat 2 nezá·
vislá měření převýšení, jejichž průměr dává skutečné
převýšení. Průměr je zbaven chyb z nerovnoběžnosti
záměrné přímky a opt,ické osy a z teplotních vlivů
na přístroj a reprezentuje tak jakýsi quasi-absolutní
horizont - viz práce [2]. (Tam jsou téžuvádČríy
výsledky laboratorních zkoušek.)

Průběh rozdílů převýšení z druhých a prvních

1973/253



Geodetický a kartografický obzor
254 roi!nfk 19/81, i!fslo 9/1973

Zeman, A.: Rozbor v!Jsledkú dosažen!Jch Soupravou
motortzovan~ ntvelace

!,~evýšen( II.st.- I.st. ZPĚT

fi'evf šenl /I.st. - I.st. VPŘED

I

I
I
I
I
I

..' ..}.....
...... I .

....
'.'.

stupnic laťového dělení v obou směrech měření jsou
v grafu 1. Rozdíly se plynule zvětšují, až na některé
nepravidelnosti, které jsou přibližně shodné jak pro
směr tam, tak i pro směr zpátky. Vysvětlení je obtížné
bez laboratorního ověření působení vnějších vlivů na
kompenzační systém.

Významnou konstrukční novinkou nového nive-
lačního přístroje je otočný okulár, který umožňuje
provést všechny záměry na stanovisku bez obcházení
stroje měřičem. Tím se sníží vliv chyb vznikajících
při měření na stanovisku. Montáž otočného okuláru
je zvlášť vhodná právě pro motorizovanou nivelaci,
neboť velmi usnadňuje práci měřiče.

Předpoklad nepůsobení chyby z nerovnoběžnosti
záměrné přímky a optické osy umožňuje nerozměřo·
vat předem stanoviska stro-
je a latí a sestavovat tak
pouze přibližně symetrické
sestavy. To ovšem vede
v kopcovitém terénu k vel-
mi pracnému odhadu výš-
ky záměry a nepříznivě
ovlivňuje rychlost měření.
V takovém terénu potom
ztrácí tento měřický postup
svou hlavní přednost.

3.3 Působeni systematických chyb

Posuzujme nyní rozborem naměřených výsledků
působení systematických chyb na výsledky dosažené
motorizovanou nivelacL Budeme hledat systematické
chyby specifické pro použitou metodu.

Stupňovitý histogram četnosti skutečných chyb,
za které můžeme považovat rozdíly sdružené nivela.
ce e a nahrazující Gaussova křivka naznačují symetric-
ké rozdělení chyb odpovídající normálnímu rozdělení,
ovšem symetrické k hodnotě c =1= O - viz graf 2.
To svědčí o možné existenci nenulové systematické
složky chyb.

Podle Lallemanda působí v grafu [e] systematické
chyby určitou vzestupnou nebo sestupnou tendenci,
probíhající několik desítek km. V grafu 3 je nahrazena

křivka [e] jedn~k vyrovnávací
přímkou pro celou délku okruhu,
jednak dvěma přímkami zvole-
nými tak, aby vystihovaly převlá-
dající tendence. Střední kilome-
trová chyba systematická je po.
tom Gi = !ti /2Li, kde
!ti - je rozdíl pořadnic konco~

vých bodů vyrovnávací přímky
Li - délka úseku

a hodnoty
G1=± 0,19 mm,G2 =± 0,39 mm
aGs = ± 0,02 mm.

.....
" .•.
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Graf 3: Graf séítaných odchylek [e], profil zaměřeného okruhu a přímky
nahrazující křivku [e]'

Z rozdllně velkých (1 je zřejmý vliv volby délky
úseků. Hodnoty (12 a (18 naznačují pouze, že na jejich
rozhraní existuje určitá nespojitost v působení syste.
matické chyby. Velikost (11 = ± 0,19 mm představuje
nejpravděpodobnější odhad systematické chyby, vzhle-
dem k,dostatečně dlouhému úseku působeni. (Pro
srovnání v CSSR pro celou nivelační síť je (1 =
= ± 0,09 mm).

Měření metodou motorizované nivelace je ovliv-
ňováno v podstatě stejnými systematickými chybami
jako při pěší nivelaci. Při eliminaci zdrojů chyb z tep-
lotních vlivů na přístroj a nerovnoběžnosti optické
osy se záměrnou přímkou konstrukci přístroje, omezení
vlivu refrakčních chyb vhodnými atmosférickými
podmínkami při měření a vysokými záměrami, zbý-
vají jen možné vlivy změny délky laťového metru
a pohyby laťových podložek a stativu. Z rozborů se
ukazují právě dvě poslední chyby jako závažné
a specifické pro motorizovanou nivelaci.

Nivelační latě jsou stavěny na masivní ploché
podložky s ostrými hroty. Již v dřívějších pracich
bylo dokázáno, že u těchto podložek dochází k jejich
klesání vlivem vá.hy latě. Stejný vertikální pohyb
u zadní i přední latě neovlivňuje měřeni. Nebezpečný
je pokles podložky s postavenou latí v době převozu
stroje na další stanovisko, který systematicky zvětšuje
záměru vzad. Při stoupajícím terénu zvětšuje naměře·
né kladné převýšení a při klesajícím zmenšuje záporné
převýšení. Chyba tak svým dvojná.sobkem působí na
zvětšování hodnot (! v kladném smyslu. Křivka [(!]
v grafu 3 dosahuje vysoké kladné hodnoty a, výrazně
roste hlavně v úseku velkého absolutního převýšeni.
Vysvětlení je buď ve větším počtu přestav v tomto
terénu, nebo ve větším pohybu podložky postavené
ve svahu. (Tyto vlastnosti plochých podložek vedly
při tvorbě technologie velmi přesných nivelaci v CSSR
k doporučení používat pouze hřebových podložek,
jejichž vertikální pohyby jsou několikanásobně menší.)

Stativ nivelačního stroje svým nerovnoměrným
klesáním také zvětšuje rozdíly (! v kladném smyslu, což
opět odpovídá grafu 3. Zdrojem chyby zde může být
nedostatečně pevné postavení stativu, neboť stativ
je pouze zvláštním zařízením spouštěn na vozovku
a není možno jeho postavení kontrolovat, ani zpevňo-
vat zatlačováním hrotů stativu do vozovky.

Obě tyto chyby se zvláště při stejných podmín.
kách při měření v obou směrech částečně eliminují
v průměrech z těchto dvou měření. Dostatečná elimi·
nace chyb je zřejmá z malé hodnoty uzávěru cp =
=-0,2 mm.

Chyba ze změny délky laťového metru během
měření nemohla příliš ovlivnit výsledky, neboť měření
proběhlo v krátkém časovém období za přibližně stá.
lých poměrů teplotních i vlhkostních. Ještě v průběhu
měření byly nivelační latě proměřeny na polním
komparátoru fy Bleil a získané opravy z délky laťo-
vého metru byly zavedeny do výpočtů převýšení.

1973/255



Geodetický a kartografický obzor
256 rol!nfk 19/61, l!fslo 9/1973

Zeman, A.: ROzbOr výsledku dosatených soupravou
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Zvláštním problémem spojeným se zavedením
metody motorizované nivelace je otázka hustoty
silničního provozu. Ukazuje se, že každé větší město,
kterým měření prochází, je za dnešní a tím spíše za
budoucí hustoty provozu problémem pro soupravu
motorizované nivelace, který je možno řešit jen za
asistence dopravní bezpečnosti. Jde především o za·
váděné systémy jednosměrného provozu ve městech,
zákazy stání a naopak husté parkování vozidel
u chodníků. Avšak ani mimo města není pohyb tří
vozidel soupravy po silnici s hustým provozem bez
problémů.

V československé nivelační síti je vybudováno
mnoho bodů ve značné vzdálenosti od vozovky včetně
mnoha odbočných pořadů, které většinou sestávají
z velmi kvalitních skalních značek. Zaměřování těchto
bodů by bylo soupravou motorizované nivelace velmi
obtížné, ne.li v některých pÍ'Ípadech nemožné.

To je několik skutečností, které je třeba pečlivě
vážit v úvahách o možném nasazení motorizované
nivelace v podmínkách ČSSR. V každém případě však
je možné hodnotit motorizovanou nivelaci jako přínos,
který jistě nalezne své specifické uplatnění. Metoda je
již velmi propracována a ve spojení s použitím nového
nivelačního přístroje fy Zeiss, dosahuje kvalitních
výsledků, což dokázalo i měření v ČSSR v průběhu
sympozia o nivelaci.
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Otázka přesnosti vytyčování podrobných bodů
oblouku není teoreticky dostatečně uceleně zpracována
[1]. Je proto vhodné se tímto problémem dále zabývat
zejména proto, že nová ČSN 73 0422 [2] a OPT 73 6360
[3] kladou poměrně značné požadavky na přesnost
vytyčování.

V [2] jsou uvedeny mezní podélné a příčné od-
chylky jak pro dráhy tak silnice. Dodržení těchto
odchylek zaručuje polohovou správnost vytyčené osy
vzhledem k hlavnímu bodu a do jisté míry i tvarovou
správnost, hladkost křivky. Tvarově správně vytyěená
křivka zachovává předepsanou křivost v celém svém
průběhu a prakticky ji lze ověřovat pomocí vzepětí
měřeném v polovině délky tětivy. Měřená veličina
se porovnává s vypočtenou teoretickou hodnotou vze-
pětí v daném bodě křivky. Obraz o hladkosti, plynu-
losti vytyčené křivky se získá porovnáním rozdílu
dvou sousedních naměřených vzepětí s teoretickými
hodnotami. Komplexní zhodnocení přesnosti vytyčení
oblouku je velmi pracné, a proto se omezím pouze na
tři základní nejběžnější metody vytyčování podrob-
ných bodů oblouku. Jsou to metody ortogonální,
polární a po obvodě s přenášením přístroje.

Při odvození přesnosti polárně vytyčeného i·tého
podrobného bodu kružnice se vychází z rovnic

tg O'i=Yi: Xi (1)

(Xi - Xi--l)2 + (Yi - Yi_l)2 = ~l, (2)
. i~

O'i= 400 - 2' Souřadnicová soustava ~

vhodně volí tak, aby její počátek byl v začátku oblou-
ku a kladný směr osy X rovnoběžný s kladným směrem
tečny a kladný směr osy Y rovnoběžný se směrem
normály v bodě i.
Nyní tedy bude chyba ve směru osy X totožná s podél-
nou chybou (ve směru tečny) a chyba ve směr1iosy Y
s příčnou chybou (ve směru normály) vi·tém bodě.

Podle zásad vyrovnávacího počtu se nejprve urču-
jí skutečné chyby v souřadnicích i·tého určovaného
bodu oblouku kružnice totožné se skutečnou chybou
podélnou a příčnou v závislosti nll-skutečných chybách
měřených směrů a délek. Diferencováníma fešenfm
rovnic (1) a (2) se obdÍ"žískutečné chyby B"iá Bilia bude

. (3)

(4)

V rovnicích ,(3) a (4) se dosadí za 8"i-1 a BIIH hodnoty
získané diferencováním upravených rovnic (1) a (2)
se zmenšeným indexem o jedničku. Postupně se dosa.
zují hodnoty skutečných chyb s indexem o jedničku
nižším tak dlouho, až v rovnid (3) a (4) je e~ a e,l, fu~ci
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skutečných chyb v měřených veličinách e,l' e'2' ... e"
a e"l' e"2' ... e""

Po přechodu na střední chyby se obdrží vztah pro
střední chybu podélnou a příčnou i-tého bodu. Před-
pokládá se, že střední chyby všech měřených směrů
jsou si rovny a všechny délky jsou měřeny se stejnou
přesnosti.

id
m2pod,j ="; cos2 -2·A+

I
· . id V I . d 12

+ ''''''·:;-1 + m'·:7 +
e .cos -2- d t cos -2- d

+ (A,.r.sin id)2, (5)

2 '2
idA'm pf. = sm 2' -;-

me.cos }]2
+ i-i. + (.1,.1'. (1- cosid)2, (6)

cos-
2
-()

kde A je dáno vztahem

iÓ{ .( id 1 i-iA=00s228.A2" COS22·cos2-
2
-d

1 1 ~)+ i-I i-2 .t. d +
cos2 -- d. cos2 -_. Ó cos 2- . 1

2 2 2

+ (8'~~'S:Ó)'.
sm2 •

I tg2~ó

ió i-2
cos2 - . cos2 -- d
,2 2

. 2 i~2 .ll
tg -2-u

i-I i-3
cos2 -- d cos2 --- d

2 2

(
id i~I i-2

+ . 2 • 2" cos2'--2' cos2 -2- d· cos2 -2-- Ó +"!1' •• sm u.

1-----'------- + ...
,i-I i-2 i-3

cos2 --. Ó • cos2 ._- d . cos2 -- d
2 2 2

+ OO"8.~'{.' )1·

V rovnicích (5) a (6) je středový úhel Ó = 8.e : 1', kde
8 je délka úseku na oblouku, l' je poloměr kružnice.
m~ je střední chyba měřeného (vytyčovaného) směru f{J

a při použití dvouvteřinového teodolitu je rovna asi
lOee• m. je chyba v realizaci (vyznačení) bodu a při
pečlivé práci, je-li vidět přímo na cílový bod, je asi
0,6 mm. Chyba ve směrníku (] zahrnuje vliv chyby
v realizaci bodu i ve směru. A,. je koeficient nahodilé
složky úplné střední chyby v měřené délce a pro pečlivá
měřeni je dán hodnotou A" = 5. 10-4 v metrech. A, je
koeficient systematické složky a je A, = 4.IO-li až
8 .1O-li v metrech. Úplná střední chyba měřené vzdá-
lenosti by se vypočetla ze vztahu,

Vzorce (5) a (6) jsou složité. Pokud úhel i" : 2 <
< 6011 možno použít k výpočtu přibližného vzorce

2 I I 2 i"mpodi ~ i-I cos 2'
cos2-1-"

a m;'. ~ 1 {sin2 ió .
2 i-I" 2

O0s -2-

B . 2 d (dr. m; 2 )}. +sm2 ~+m. ,

kde d je délka polárního paprsku a

_. 2 '2 2 sin2 Ó
B - ~.A"+~.A, + . I~-

cos2 -2-ó

"fl d~ + (i -I)m:).
. Přesnost vytyčeni je poměrně vysoká a je závislá na
velikosti polárního úhlu. Blíží-li se hodnota polárniho
úhlu ió : 2 --+ 10011, je polární metoda nepoužitelná.

Při odvozeni střední chyby ve vzepětí mli se po-
stupuje analogicky, podle zá.sad vyrovn&vacího počtu,
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jako v předcházejícím případě. Vychází se z přibližného
vzorce pro výpočet vzepětí

h . ..!.. 2Yi - YHl - YII-l • (10).- 2
Výraz pro střední chybu ve vzepětí po dalších aproxi-
macích, které však prakticky neovlivní výsledek, je

2. I (~2 '2ičjmM = ičj 1I,..8.sm 2 +
2 COS22

Přesnost vytyčení je značně závislá na velikosti polár-
ního úhlu a na délce polárního paprsku. První člen
v závorce v rovnici (II), který vyjadřuje vliv nahodi-
lých délkových chyb, je podstatně menší než vliv
zbývajících dvou členú. Systematické délkové chyby
se prakticky neuplatní.

Střední chyba rozdílu dvou sOlJ,sedních vzepětí
se odvodí z rovnice,

a je dána vztahem

2 I {3~2 • II i+ I .IlmLllli+l-"'~- ičj 1I,..8.sm -2-u +
2 cos2-

2

+ 5~~;(d:+l + dl) + 10m:}. (13)

Závěry vyplývající z rovnice (II) platí i pro vztah (13).

Ortogonálnf metoda od teěny

Obdobně jako u polární metody se určují střední
chyby podélná a příčná i-tého podrobného bodu oblou-
ku kružnice. Nejprve se vypočte skutečná chyba po-
délná a příčná ve vhodném souřadnicovém systému,
v závislosti na skutečných chybách zařazení bodu do
přímky, vytyčení kolmice a délkového měření. Po
přechodu na střední chyby se obdrží střední chyba
podélná a příčná.

Výchozí rovnice jsou:

Xi= ai cos (Xi + bi cos (lXi+ (Ji- 200) , (14)

Y. = a. sin lX. + bi sin (lXi+ (Ji- 200). (15)

Význam symbolú v rovnicích (14) a (15) je patrný
z obr. 2.

Rovnice pro střední chybu podélnou a příčnou jsou:

2 _ ~2 2 ~2 ,(r-bi)2 + ai.b• +
m:llodi - II •• a. + II,. .a. 2r

+ (mp.b~~; bi)r + (m~.bi r +
+ m: {: (r r bir + :H, (16)

Á. je systematická a Á,. nahodilá složka úplné střední
chyby měření délek. Pro pečlivá měření je Á. = 4.10-5
až 8.10-5 a Á,. = 5.10-4 v metrech. me je střední chyba
v realizaci (vyznačení) bodu a je zhruba 0,6 mm.
m" je střední chyba zařazení bodu do přímky a je asi
6cc• mp je střední chyba ve vytyčení pravého úhlu
teodolitem a je asi IOcc• Podstatně větší hodnoty
v rovnicích (16) a (17) by se obdržely při použití
pentagonu.

12 r S------T--,
" +,l .....icf I
, '. I, ·····f

6~/' I

~,' \~ "
/ .....~/ ,t\ " ,.
[--.Z ~/.... I

!Ji: ."'....... ' ... I..... «ti ;-.....~ "·0 I
••••.•.••••••••.• 'l:1"" ~.... 6....» I '.I

"~~:::'" 't ....
,.... ~:.. I ",
'v • O ";f •...•.•....•

t "" ~ í
\ "'" ..•. -.~..•..
•••..• r

..•................~

Při odvození střední chyby ve vzepětí a rozdílu
dvou sousedních vzepětí se opět vychází z rovnic (10)
a (12) a obdrží se:

m2", • : {~ [ (af~l -; af/2)ll + (r _ bi)ll.bi] +

+(mp~~;.bir + al.m~+m:(:. ;~ +I)}, (18)

2 • Á; {3 ( 8/2 8/2)2+ 5 [( b)2 b +mLlhHl.i = 2r2 aHl - a. r - i+l . Hl

+(r-bi)2.bi)} +: {(:; r·[(ai+l.bHl)2+ (a•. bi)2)+

+ (~"r.(al+!+ al) + m~( al+!r~ al + 2)}' (19)

Vzorce (18), (19) jsou přibližné, ale platí pro praktické
účely s dostatečnou přesností. Při jejich odvození se
předpokládalo, že délky a na tečně jsou měřeny po
úsecích (z bodu i·1 na bod i). Vliv délkové systematické
chyby se prakticky neuplatní. U plochých obloukú
mají rozhodující vliv členy 8 m", Sr me•
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Měřené veličiny jsou vrcholové úhly w a délky
tětiv 8, které se přibližně rovnají délce úseku oblouku š,

/". r S
--- 7ll.;-4ftUi'.. .•.• d'y /1
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CJ, ....••.. '0 \

Stejně jako v předchozích případech se odvodí
z rovnic pro výpočet souřadnic i-tého bodu určeného
metodou po obvodě s přenášením přístroje, ve vhodně
volené souřadnicové soustavě, střední chyba podélná
a příčná. Výchozí rovnice jsou:

Xi = 8l.COS(O'+ wo) + 82,cos (O'+ Wo+ Wl- 20011)+
+ ., .8.(0'+Wo+ .. 'WH - (i - 1)20011), (20)

Yi = 81, sin (O'+ Wo) + 82, sin (O'+ Wo+ Wl- 20011)+
+ , ..8.(0' + Wo+ ... Wii_l - (i - 1)20011'). (21)

Při odvození se předpokládalo, že všechny úhly a délky
jsou určeny se stejnou přesností. V rovnicích (20)
a (21) je:

Wo= Wl= .. ,wH = 2001l-~ aO'= 20011- (2i +1)15:2.

2 _'2 2 '2 '.1\ A~.8 (. sin iť5.COSiť5)
mpo<li - 1I.•• r ,SIn ~u + -2- ~+ . 15 +sm

+ m;.r2 (3i + sin iť5.cos (i + 1)15
2e2 sin 15

. iť5 i+ 1 I4 sm 2" .cos -2- 15

15 '
sin2 }

2 _'2 2(1 '.1\)2 A;.8 (1 siniť5.cosiť5) +
mpf.-II..r -cos~u +-- ---.---

• • 2 sm~
2 2 ( ".1\ '.1\)mw.r . sIn ~u.cos ~u+ -- ~------ .2e2 sin ~

Ve vzorcích (22) a (23) je i pořadové číslo vytyčova-
ného bodu, ~ je středový úhel, který odpovídá délce
úseku oblouku š a vypočte se z rovnice ~ = š. e : r.
,A. = 4.10-5 až 8.10-5, An = 5.10-4 a jsou to syste.
matická a nahodilá složka střední chyby v měřené
vzdálenosti. mm je střední chyba vrcholového úhlu W

a je dána empirickým vzorcem,

mw = 1000cC : 8 a platí pro 8 ~ 50 m v metrech.
V rovnicích (22) a (23) není nutné uvažovat chybu
v realizaci (vyznačení) bodu a v dostředění přístroje
(předpokládá se optické dostředění), neboť tyto chyby
jsou zahrnuty do chyb délkového a úhlového měření.

Pro odvození střední chyby ve vzepětí a v rozdílu
dvou sousedních vzepětí se opět použije rovnic (10)
a (12). Obdrží se jednoduché výrazy.

(24)

(25)m.1h.+ .• mw·8: V2 ·e·
• I••

Vliv délkových chyb pro běžně používané oblouky je
zanedbatelný. Jak vyplývá ze vztahů (24) a (25) je
střední chyba mh a m.1h pro celý oblouk konstantní.

Střední chyby měřených veličin byly určeny na
základě empirických zkoušek a měření provedených
a zpracovaných v diplomových pracích [4], [5], [6].
Dosažené výsledky jsou velmi dobré; předpokládají
použití dokonalých přístrojů a pomůcek (rektifikovaný
dvouvteřinový teodolit, optický centrovač, komparo-
vané pásmo ap.) a pečlivé měření.

Z hlediska polohové přesnosti (podélné a příčné
chyby) jsou pro vytyčování podrobných bodů oblouku
lepší metody polární a ortogonální. Pro ploché oblouky
s krátkou délkou kolmic je přesnější metoda ortogo.
nální. Platí to ovšem tehdy, je-li při zařazování paty
kolmice do přímky a při vytyčování kolmice použit
teodolit, Tuto skutečnost lze vysvětlit tím, že zařazení
bodu do přímky je přesnější než vytyčení úhlu při
polární metodě. Je ovšem samozřejmé, že za těchto
podmínek je ortogonální metoda podstatně pracnější.
U metody po obvodě s přenášením přístroje se nepříz-
nivě hromadí úhlové chyby zejména při velkém počtu
vrcholů a krátkých stranách.

Naopak tvarová správnost a hladkost vytyčené
křivky je daleko lépe zajištěna metodou po obvodě
s přenášením přístroje, neboť střední chyba ve vzepětí
a rozdílu dvou sousedních vzepětí je nezávislá na vzdá-
lenosti vytyčovaného bodu od počátku a je tedy
konstantní. U metody ortogonální a polární je tvar
křivky vytyčen méně přesně zejména pro vzdálenější
body od počátku a oblouky s menším poloměrem.
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V přípravě pro dal!í čísla
GaKO jsou:

VOSIKA,o.: Závislost elipsy chyb vytyčeného bodu
na chybách vytyčovaci sitě

ZEMAN,A.: Výsledky opakovaných měřeni na zku-
iebnim nivelačnim okruhu v Podbabě

BENEŠ. F.: Přesnost určeni délky laťového metru
na nivelačnich latích

Seminář o využití
technickohospodářského mapování
pro evidenci nemovitostí

ČVTS - odborná skupina 1704 - evidence nemovitostí
a pobočka ČVTS středisek geodézie Český Krumlov
a Prachatice, uspořádaly ve dnech 25. a 26. dubna 1973
v Českém Krnmlově seminář, který se zabýval proble.
matikou využití nového technicko-hospodářského mapo-
vání pro evidenci nemovitosti. Semináře se zúčastnilo
124 pracovníků všech organizací a podniků našeho
resortu a Českého vysokého učení technického z Prahy
a Brna.

Jak ukázaly jednotlivé hlavní přednášky i všechny
diskusní příspěvky, byl námět semináře velmi aktuální.
Vystoupení účastníků i "kuloární" jednání, byla na-
plněna všeobecnou snahou o pohotové, úplné zavedení
a využití nového technicko-hospodářského mapování
pro evidenci nemovitostí. Nebyla opomenuta ani sou-
časná problematika, související s evidencí právních
vztahů a se širokým rozvojem automatizace.

Ing. Kilberger z Českého úřadu geodetického a kar·
tografického hovořil o vývoji a perspektivě technicko-
hospodářského mapování. Zdůraznil nutnost jednot-
nosti celého výrobního procesu a souvisejícího sběru
informací pro jednotný informační systém geodézie
a kartografie.

Ing. Pukl ze střediska mapování n. p. Geodézie
Brno se zabýval otázkami návaznosti místního šetření
na komplexní zakládání evidence nemovitostí a zása·
dami správného kádrového zabezpečení těchto prací.

Zabýval se i možností současného provádění místního
šetření a komplexního zakládání evidence nemovi·
tostí.

Ing. Hlaváč z Krajské geodetické a kartografické
správy pro Jihomoravský kraj podal podrobný výklad
vývoje právních vztahů k nemovitostem, a to od po-
zemkového katastru až do současné doby. Velmi po-
drobně se zabýval i otázkou právní závaznosti údajů
technicko-hospodářského mapování.

Ing. Souček z Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického v Praze se podrobně
zabýval technologií údržby číselné mapy a zdůrazňoval
význam řádné dokumentace, která bude nutná pro
budoucí obnovu mapy. ~

Ing. Andrle z n.p. Geodézie Ceské Budějovice se·
známil účastníky semináře se zkušenostmi při využí-
vání technicko-hospodářského mapování v Jihočeském
kraji a se širokým rozvojem automatizace těchto prací.
Hovořil i o perspektivě přípravy dat děrováním na
střediscích geodézie a o koncepci terminálů v okresech.
Ing. Kuba ze Střediska geodézie Český Krumlov

předložil kompletní technologický postup na spolupráci
Střediska geodézie a mapovacích složek v celém cyklu
mapování. Postup řeší spolupráci i v případech zpra-
cování operátu evidence nemovitostí na samočinném
počítači.

Ing. Mach ze Střediska geodézie Brno-město hovořil
o zkušenostech z využití technicko-hospodářského ma·
pování na Středisku geodézie Brno. Upozornil na pro-
blematiku diferovaných výměr pozemků, vzniklých
od pozemkového katastru až po digitální technicko-
hospodářskou mapu.
Všeobecně lze říci, že jednotlivé přednášky i diskusní

příspěvky vycházely z praktických zkušeností a při-
nesly řadu nových poznatků vyplývajících z racionali-
zace a rozvoje automatizace u jednotlivých resortních
podniků. Obsahovaly také přímé podněty pro úpravu
a změny dosavadních technologií. Účastníci semináře
pevně věří, že Český úřad geodetický a kartografický je
všechny plně využije.

Vlastní seminář měl nejen odborný, ale i spole-
čenský význam. Setkal se s vysokým zájmem okresních
a městských orgánů a ukázal, že pracovníci resortu
geodézie a kartografie jsou vedeni snahou, odvádět
na úseku technicko-hospodářského mapování a evidence
nemovitostí kvalitní a progresivní výsledky.

Ing. Bohumil Kuba,
SG Český Krumlov

Seminář "Technické mapy měst
a evidence podzemních vedeni"
v Brně

Po úspěšném symposiu "Technické mapy měst", po·
řádaném v říjnu 1970 v Praze, přistoupil také krajský
výbor Společnosti geodézie a kartografie v Brně k reali·
zaci jednodenního semináře s tematikou technických
map měst (TMM), rozšířenou o stále aktuální problema-
tiku evidence kabelových a potrubních investic pod
povrchem terénu. Seminář, jehož garantem a organizá-
torem z pověření KV byla Pobočka ČVTS při n. p.
Geodézie v Brně, se konal dne 18. června 1973 za účasti
45 odborníků z resortních, z mimoresortních a z inves-
torských organizací.
V úvodním referátu na téma "Význam a výhled tech·

nických map měst a souborná evidence podzemních
vedení" podal Ing. Jiří Šimek nejdříve přehled a vývoji
TMM a katastru podzemních vedení v některých evrop-
ských zemích a u nás. Na příkladu technické mapy Prahy
(TMP), budované od roku 1965 ukázal mnohostranný
účel a široké využití této mapy. Jsou to zejména orgány
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národních výborů, investorské, projektové a dodava-
telské organizace, které se zajímají o polohu kabelo-
vých, potrubních a jiných zařízení pod povrchem terénu
při projektování a při provádění investic. Zvláštní
zájem o TMP mají správci podzemních vedení k účelům
plánování, dokumentace, evidence, provozu a inventa.-
rizace vlastních investic. Z moravských měst je to jediná
Olomouc, která od roku 1969 soustavně buduje devíti-
barevnou TMM v měřítku 1 : 500 a 1 : 1000. Zvláštností
tohoto díla je zobrazení jednotlivých stromů na veřej-
ných prostranstvích s rozlišením jejich druhů. V závěru
Ing. Šimek upozornil na připravovanou vyhlášku o sou-
borné evidenci podzemních vedení, podle které všechna
potrubní a kabelová a jiná podzemní zařízení by měla
být povinně evidována.

Ing. Pavel Lukáš přednesl referát "Vznik a tvorba
Technické mapy města Hradec Králové". Zdůraznil
v něm nutnost vytvoření dokonalé koncepce TMM a to
ve spolupráci se všemi složkami, kterých se TMM týkají;
jen tak je zajištěna největší využitelnost těchto map.
Dalším důležitým a nutným faktorem je zabezpečení
trvalé údržby mapového díla. Sdělil rovněž poznatky
ze styku dodavatele s odběratelem TMM.

Ing. Arnošt Poláček hovořil na téma "Projekto-
vání technických map měst". Podotkl, že nejhospodár-
nější vyhotovení a nejširší využití TMM zajistí pečlivě
vypracovaný projekt TMM, který zahrnuje nejen práce
spojené s tvorbou listů, ale stanoví i potřebnou časovou
a finanční kapacitu na provádění údržby. Podal také
přehled technických a všeobecných předpisů pro zadá-
vání a přejímání geodetických a kartografických prací
v souvislosti s TMM.

Ing. Milan Koutný uvedl ve svém příspěvku
"Hledání podzemních vedení", že zákres podzemních
investic se nejčastěji provádí na základě jejich určení
pomocí elektrických hledačů; to proto, že případů, kdy
kabelové nebo potrubní vedení lze zaměřit přímo
v otevřené výkopové rýze je velmi málo. Potom se
zabýval přístroji, které jsou k disposici pro tyto speciální
práce a technikou zjišťování polohy a hloubky podzem-
ních vedeni.

Ing. Martin Ištvánek v referátu "Zaměřování
podzemních vedení" hovořil o způsobech zaměřování
identifikovaných podzemních vedení. Dnes převládá
polární metoda s využitím dvojobrazového dálkoměru
ZeissBRT.

Seminář, jehož součástí byla improvizovaná vý-
stavka s ukázkami TMM některých měst, byla zakon-
čena diskusí k předneseným referátům.

Účastníci semináře obdrželi sborník, obsahující před-
nášky a ukázky některých TMM. Zbývající výtisky
sborníku si mohou zájemci vyžádat přímo u Pobočky
ČVTS při n. p. Geodézie Brno, Běhounská 26, 60168
BI'Il.o.

ZP CVTS při CSD-Geodetické kanceláři Olomouc, ve
spolupráci s OS fotogrammetrie při ČVTS KVS geodézie
a kartografie Severomoravského kraje, pořádá dne
20. listopadu 1973 v Olomouci jednodenní

Účastnici semináře obdrží sborník s přednáškami
Doc. Ing. J. Smidrkala, CSc., Ing. Z. Maršíka, CSc., Ing.
J. Benedikta a Ing. V. Klinerové, které jsou tematicky
zaměřené na uvedenou problematiku z hlediska využit!
fotomap velkých měřítek pro projekční a dokumentač-
ni účely.

Dodatečné přihlášky přijímá do 5. 11. 1973 ZP ČVTS
při Geodetické kanceláři Olomouc, pošt. schr. 88,
77211 Olomouc 2.

Ing. V. Vyhldnek, předseda OS
fotogrammetrie při KVS v Ostrav~

Peter Haggett: Einfiihrung in die kultur- uod soziaIgeo-
grap,hische RegionalanaIyse.

Z angického originálu: Location Analysis in Human
Geography, London 1968, přeložili Dietrich Bartels
a Barbara a Volker Kreibichovi. Berlin, Walter de
Gruyter 1973. 414 s.

V posloupnOsti svého rozvoje měla kartografie vždy
velmi těsné vázby s geografií. Tyto vazby byly dokonce
až do poslední doby prezentovány tak, že kartografie je
součást! geografie. I když recenzent nesdílí takový ná-
zor, považuje sledování interdisciplinárních vazeb kar-
tografie - geografie (stejně jako jiných] za žádoucí
a oběma oborí'lm za užitečné. Proto si dovoluje v násle-
dujícím seznámit čtenáře s velmi zajímavou geograficky
metodologickou publikací. Především proto, že se v po-
sledních cca 20 letech v geografii uplatňují nové moder-
ní vědecké disciplíny - kybernetika, obecná teorie
systémí'l, teorie modelování apod., což pochopitelně
ovlivňuje strukturální i funkční vývoj gp.ografie. Aby
mohly být zmíněné interdisciplinární vazby realizovány
efektivně, je žádoucí přiměřená vzájemná znalost rozvo-
je a trendí'l v obou oborech. Kartografie např. tak mí'lže
být lépe připravena sdělovat uživatelí'lm mj. též moderní
geografické poznatky a k jejich přenosu hledat adekvát-
ní metody.

Publikace Je výrazem nových teoretických proudí'l re-
prezentovaných zvláště angloamerickými a švédskými
ekonomy a geografy jako jsou B. J. L. Berry, W. Bunge,
W. L. Garrison, R. J. Chorley, W. lsard, T. Hagerstrand
ad., řešíc!mi otázky prostorové analýzy a syntézy a apli-
kace teorie modelování v geografii. Vzhledem k rozvoji
této problematiky je možno studii chápat jako určitý
přehled současného stavu výsledkí'l teorie gp.ografie.

Kniha je rozdělena do 10 kapitol, z nichž úvodní ka-
pitola (36 str.] je obecného charakteru, 5 kapitol části I
popisuje vypracované teorie prostorových struktur, tj.
modely rozm!stění (190 str.) a 4 kapitoly části II se
zabývají metodami prostorové analýzy (150 str.). Navazu-
je bohatý seznam litaratury (na 400 citací), osobní a
věcný rejstřík.

1. kapitola seznamuje čtenáře se základn!m pojmo-
vým aparátem a předpoklady, na nichž jsou postaveny
další vývody, jejichž cflem je nalezení řádu v jevech,
které sleduje především geografie antroposféry. Autor na-
vazuje na znám§ dílo W. Bungeho: Theoretical Geograp-
hy' a shodně s ním se staví za zkoumání obecného a ty-
pického proti tradičním popisí'lm jedinečného a indivi-
duálního. Sleduje rí'lzná nazírání geografie jako disci-
plíny a poukazuje na obt!žnost jejího jednoznačného za-
řazení v moderně strukturovan3 vědě. Podrobněji je po-
psán aparát používaný z obecné teorie systémí'l a teorie
modelování.

2.-6. kapitola prvé části je věnována popisu široké
škály modelí'l vypracovaných a aplikovatelných v oblasti
geografie člověka. Úloha modelování v geografii spočí-
vá podle autora v kodiďikování toho, co je porznáno, a ve
vytváření impulsí'l k novým výzkumí'lm. Cílem pak je vy-
hodnocování relevantních regi6ní'l. V publikaci se uvažu-
jí nodální regiony jako otevřené systémy, jejichž vyvozo-
vání má následuj!c! logický sled: studium pohybí'l a úva-
hy o ••kanálech", v nichž probíhají, vedou k sítím, k hod-
nocení jejich uzlí'l, v další fázi pak lze sledovat jejich
hierarchie a v závěrečné fázi integrovat složky studova-
ného objektu pomocí prostorových ploch.

Pohyby jsou modelovány ve třech aspektech: ve vzta-
zích pohyb-vzdálenost, pohyb-plocha, pohyb-čas. Kapito-
la o slUch těsně navazuje na pohyby a je zajimavá
zvláště v partii o hustotě sítě z hlediska lokáln!ho a re-
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gionálního měřítka a o diferenciaci sítí ve vývOji. Kapi-
tola o uzlech a hierarchii se zabývá především modely
sídelních struktur. Konečně kapitola o plochách je uvá-
dí jako modely regionálního systému, integrující hierar-
chii nodálních jader (uzlťi) na komunikační sft! s pro-
bíhajícímI pohyby.
7.-10. kapitola druhé části obsahuje metody analýzy

jevťi lokalizovaných v území, metody vymezování no-
dálních regionťi a metody ověřování vyslovených hypo-
téz. Autor poukazuje v úvodu na skutečnost, že použi-
telnost zvláště teoreticky náročně odvozených modelťi je
diskutabilní, pokud nelze jejich platnost ověřit konkrét-
ními daty. Proto je další látka postavena především na
akvizici, klasifikaci a záznamu (popisu) informací, re-
levantních pro specifické lokalizační problémy. Z těchto
hledisek se látka bezprostředně dotýká kartografie,
zvláště v části 8. kapitoly o určení polohové složky in-
formace.
Sedmá kapitola je věnována získávání informací.

Vzhledem k nutnosti přejímání a sekundárnímu zpraco-
vání informací, kterj většinou nebyly generovány pro
účely lokalizační analýzy, jejichž přesnost je rťiznorodá
a často nIžší, než je žádoucí, ,a které jsou publikovány
převážně ve značně agregovanéformě, považuje autor
otázku kvality výchozích dat za jeden z předpokladťi
úspěchu zmíněné analýzy. Z tohoto hlediska- zdťirazňu-
je též význam přesného definování jak geografické po-
pulace (základního souboru), tak jejlchprvkťi. V syste-
matickém automatickém zpracování informací vidí autor
příslib vhodnějších a úplnějších podkladových dat pro
hlubší R spolehlivější analytické studle; . ,
Kartqgrafický záznam informací je' povaŽ()ván .za neje

příhodnější a nejužívanější metodu, záznamu lokalizace
Informace v prostoru. Jsou však diskutovány tři okruhy
problémťi, které mohou ovlivnit kval!tu využití takového
záznamu: druh měrné (klasIfikační) stupnIce výchozích
dat, množství zaznamenaných fenomenťi a známá ome-
zení, související s konstrukčním zobrazením' a měřítkem.
Zde je zvlášť zajímavý druhý okruh problémů, který je
v kartografii znám jako problém mol'lO- a polytemat!cké
(mono- a polykomponentní) mapy. Autor vychází z velmi
četně v knIze používané metody převedení strukturních
vztahů na vztahy hustotné (v oblast! antroposféry se
však jedná do značné míry o nespojité jevyl) a z jejich
grafického vyjádření pseudoizočarami ,- i'3aritma~i ja-
kožto zobrazení příslušné prostorové "statistické" plo-
chy. Autor poukazuje na to, že v této oblasti nebyly do-
sud využity všechny možnosti a že analogie ve vyšetření
statistické a topografické plochy mťiže přinést řadu no-
vých podnětd pro zkoumání regionálních systémťi. Aniž
bychom chtěl! s autorem polemizovat na tomto místě,
upozorňujeme pouze na diskutabilnost volby pseudol-
zočar - I dkyž je pochopitelný vysoký stupeň zobec·
nění - a v knize uvedené volby počtu a šířky Inter-
vald čar.
U polytemattckych (polykomponentních) map jsou za-

tím známé kartografické metody omezené, a proto je
komplexnost obsahu map řešena předběžným komplexním
zpracováním dat většinou pomocí statistických metod,
indexd apod. V souvislosti s tím konstatuje autor též
známá omezení grafickou únosnosti mapy a výhody au-
tomatizovaného ukládání dat a jejich interpretace auto-
matizovanou kartografickou kresbou.
Uvedené dvě kapitoly obsahují řadu podnětd pro kal'-

tografi!, zvláště v oblasti vytváření nových metod tvor-
by speciálně tematických map, v oblasti nového pří-
stupu k chápání kartográfického záznamu multidimen-
zionálních vztahd, v oblasti vyhovujících záznamfi pro-
storového objektu v rovinnÉm obrazu zvláště pomocí aCl-
tomatických kresl!cích stold apod.
Ačkol!v je regionalizace až módním tématem soudobé

geografie, nebyly úměrně tomu popsány exaktní metody,
jimiž má být realizována. Předposlední devátá kapitola
podává právě ty metody a technIky, které lze pro vy-
mezování regionálních celkd využívat. Kvalltativnl ana-
lýza a kvantitativní analýza včetně teorie grafů jsou po-
dány jako nástroje vymezování nodálních regiónfi, je-
jichž jádra jsou patrna. Analýza vzdálenosti v n-roz-
měrném prostoru, X2-analýza, analýza varlance a ko-

relace jsou uvedeny jako prostředky pro členění vyme-
zeného území (např. státu) na regi6ny nižšího řádu.
Kartografická metoda se tu objeVUje ještě jednou a to
jako prostředek analýzy měřítkových komponent.
V závěrečné 10. kapitole jsou hledány cesty k ověřo-

vání geografických hypotéz. Jsou uvažovány jednak sta-
tistické metody a jednak simulace pomocí analogových
modelťi, ať fyzikálních, ať simulací Monte·Carlo či
logickou. Jde zde bezesporu o významný krok porovná-
ní teoretických úvah a praktické zkušenosti.
Předností knihy je velmi srozumitelný výklad, jeho lo-

gická metodika a zpřístupnění bohatým počtem příkla-
dd, vyobrazení a tabulek. Je zcela moderní svým obsa-
hem, autor se odvolává vesměs na dobovou literaturu.
I když nacházíme vzhledem k čásovému odstupu od ori-
ginálního vydání řadu dalších studií, je třeba kvitovat
přehledné shrnutí dosavadních výsledkťi a jejich zhod-
nocení. Lze jen litovat, že autor ponechává úplně stra-
nouvýsledky studií v socialistických zemích, zvláště vý-
sledy' sovětských geografii. Publikace je sice určena pře-
devším do rukou geograffi, je však I pro kartografy ne-
jen užitečná, ale i žádoucí. Znovu sl tak uvědomujeme
skutečl;lOst, že. rozvoj kartografie není myslitelný bez
systematického, poznávání á udržování' potřebných in-
terdlsclplinárních vztahfi a bez náročného zvládání při-
méřené šíře problematiky z těchto oblastí. .

Ing. Mtlan Martinek, CSc.

Miroslav Herda: Měřeni dálek pásmy vestavebnictvi a
priímysiu.
Vydáno v edici VOGTK, řada 4, v Praze v r. 1972, 80 str.
cena výtisku 65 Kčs.
Mezi monografIckými publ!kacemi VOGTK vyšla loň-

ského roku velmI užitečná a potřebná práce l\1g. Mi-
roslava Herdy, CSc., která zasvěceně a podrobně roze-
bírá problematIku nejběžnějšího měřického výkonu -
měření dálek pásmem v rozsahu od několika metrfi do
přibližně jednoho sta metrd. Jen málokdo si uvědomuje,
že přesn.} změření délky v tomto oboru je velmi obtíž-
né a závIslé na vlastnostf!ch pásma, prostředí I před-
mětu měření. Většinou je podceňováno a tato skuteč-
nost, spolu s' nedostatkem kvalItních pásem, vede k ne-
dodržování předepsaných rozměrových tolerancí pře-
devším ve stavebnIctví a strojírenství.
Autor vyjadřuje přesnost zaměření délky Šesti' třída-

mi, členěnými podle řádu základní střední chyby mě-
řené délky (± 0,001 mm v první třídě, ± 5 a více mm
v šesté třídě). Pro stavebnictví a prťimysl přicházejí
v úvahu třídy tře ti (absolutní stI'. chyba je ± 0,1 mm)
až šestá, vyjímečně třída druhá. Vyplývá to z CSN 73 0420
až 73 0422 pro přesnost vytyčování, z CSN 73 0010 pro
přesnost kontrolních měření stavebních dllcfi a dokon-
čených konstrukcí a z požadavkd pro montáže a kon-
troly ·rotačních pecí, válcovacíCh trati a jeřábových drah
(CSN 730421). Běžná úroveň měření u nás však odpo-
vídá třídě šesté a jen na specializovaných pracovištích
se setkáme s přesnosti odpovídající třídě páté, nebo
vyšší.

Je tedy úroveň měření délek v uvedeném oboru u nás
velmi nízká a za poslední desetlletí se prakticky ne-
zlepšila. Je to zaviněno nedostatkem kvalitních pásem
(např. pásma Klnex zajistí přesnost nejvýše 5. třídy)
a dalších pomůcek (k napínání pásma, k měření teplo-
ty, čtecí zařízení), nedostatečnou přesností komparace
(komparace prováděná Úřadem pro normalizaci a měře-
ní vyhovuje co do přesnosti nejvýše pro 5. třídu) a ne-
dostatečnou znalostí technIky měření.
Na více než 30 stranách autor soustředll zásady, zku-

šenosti a výsledky výzkumu z teorie rr.ěření a vllvd chyb
na měření délek a poskytl tak technIkfim, kteří jsou po-
staveni před úkol přesného měření délek v daném obo-
ru, vyčerpávající Informace jak postupovat a jaké po-
můcky používat.
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Materiál, ze kterzho jsou zhotovována měřická pás-
ma (ocel, invar, sklolaminát, textU), délka, průřez a měr-
ná hmota pásma mají rozhodující vliv na velikost ně-
kterých chyb. Proto autor zkoumá vlastnosti materiálu
pásem [mechanické, tepelné, odolnost povrchu pásma
proti korosl) a způsoby vyznačení stupnice (leptáním,
rytím, tiskem). Uvádí přehled rozměrů, průřezů, materic
álů a hmotností třinácti druhů u nás dostupných pásem,
srovnání lineárních koeficientů tepelné roztažnosti pro
osm druhů materiálů a vhodné napínací síly pro pásma
z různých materiálů, různé délky a různého průřezu.
Upozorňuje na to, že textilní pásma jsou vyztužována mě-
děnými drátky a jsou proto vodivá [ač jsou někdy ozna-
čována za nevodivá); nevodivá jsou jen pásma ze skelc
ných laminátů.

Důkladný rozbor věnoval autor také rozměrovým vlast-
nostem stupnice pásem. Vztah stupnice k délkové jed-
notce, resp. odchylka rozměru stupnice od ní, je stano-
vena normou. Autor uvádí dovolené chyby jednotlivých
úseků ocelových pásem s centimetrovým dělením podle
CSN 251157, které jsou směrodatné pro krajská oddě-
lení Úřadu pro normalizaci a měření při úředním ově-
řování [cejchování) pásem u nás.

Podrobně se zabývá i metodami komparace (terenní-
mi i laboratorními), které je nutno znát v případech, l{dy
výrobní odchylky v délce stupnice pásma nevyhovují
požadavkům přesnosti měření. Přesnost terénní kompa-
race ja charakterizována střední chybou ± (1 .10-3
až 1.10-4), úřední komparace prováděná krajskými
odděleními Úřadu pro normalizaci a měření střed-
ní chybou ± (1.10-4 až 5.10-4), komparace pro-
váděná ve VÚGTK: za základně stř. chybou ± 2. 10--5,
na komparAtoru stř. chybou ± 1.10 _6.Podle účelu měře-
ní je tedy nutno volit optimální způsob komparace.

Rovnoměrnost dělení pásem zkoumal autor u sedmi
typfi pásem, a to v různých intervalech rozsahu pásma.
Výsledné hodnoty, ze kterých vyplývá i optimální způ-
sob komparace pásem, jsou uvedeny v přehledné tabul-
ce, právě tak jako hodnoty pravidelnosti a souměrnosti
rysek stupnic na těchto pásmech.

Protože ve stavebnictví a v průmyslu je metodika
i přesnost měření délek značně ovlivněna vlastnostmi
předmětu měření, věnoval autor část své publikace
I předmětu měření. Zabývá se v ní pomocnými vztažný-
ml prvky a sítěmi, způsobem jejich označování, způso-
bem provedení značek, stálostí polohy koncových bodů
základen i geometrickými a teplotními vlastnosti Výrob-
ků, konstrukcí a objektů, které jsou předmětem měření.
Závěr kapitoly o teorii měření a vlivu chyb obsahuje

souborné shrnutí vlivu jednotliv'ých chyb; v hodnotách
hmotnosti pásma, ve sklonu, vybočení a v napnutí pás-
ma, v teplotě, v komparaci, v dělení pásma, ve čtení,
v nepravidelnosti hran a ploch výrobků a konstrukcí
a vlivů teploty Výrobků a konstrukcí.

Navíc publikace uvádí popis pásma s přestavnými mě-
řítky podle čs. patentu č. 132942 (patent autora], kter J je
vyráběno ve VÚGTK. V laboratorních podmínkách bylo
s ním dosaženo střední chyby dvojího měření ±0,02 mm,
v hale průmyslového závodu stř. chyby ± 0,1 mm, vý-
sledky zkoušek autora s pásmy ze skelných vláken po-
tažených PVC (japonská ESLDN], které prokázaly. je-
jich vhodnost pro mapovací práce a pro vytyčování sta-
vebních objektů nižší přesnosti v nečistém prostředí
(snadné šistění a velmi dobrá odolnost rysek proti
oděru) a při nebezpečí zranění elektrickým proudem
(zc.ela nevodivá).

Publikaci uzavírá předhledná tabulka, ve které jsou
sestaveny pro jednotlivé třídy přesnosti: typy pásma, dě-
lení stupnice, doporučené čtecí a napínací zařízení
a postup při měření sklonu a teploty, dále ukázka: zku-
šebního listu z laboratorní komparace pásma prováděné
u VÚGTK a rozsáhlý přehled literatury a technických
norem. Publikace Ing. M. Herdy, CSc, výborně zaplňuje
mezeru v naší zeměměřické literatuře a neměla by chy-
bět na žádném pracovišti.

Ing. Josef Kabeláč, CSc.: Pozemni a družlcové sitě
v trojrozměrném prostoru.

(Fakultní úkol Č. 420 Aj70-71 Stavební fakulty ČVUT)

Jednou z forem vědecké práce směru geodézie a karto-
grafie ČVUT v Praze je řešení fakultních úkolů, které
jsou zakončeny oponentním řízením. Dne 31. 10. 1972
byl obhájen fakultní úkol Ing. J. Kabeláče CSc.: Po-
zemni a družlcovó sitě v trojrozměrném prostoru (I36
stran strojopisu). Tato práce je výsledkem několikale·
tého studia autora věnovaného problémům trojrozměr-
né geodézie. Půvední náplň fakultního úkolu Vyrovnáni
prostorové sitě bez závislosti na směru tižnlc byla auto-
rem rozšířena do většího počtu studií. Cílem bylo na·
lezení analytických tvarů a počtu podmínkových rov-
nic a jejich použití při numerické aplikaci jak na mode-
lových, tak na skutečných sítích. Snahou bylo najít
takové postupy, které by byly co nejméně vázány na
referenční plochu a tíhov~ pole Země. Po stránce formál-
riffio\iyjádření ft výpočetníhó postupu byla snaha při
vyrovnání pozemní prostorové sítě o co největší po-
dobnost s vyrovnáním prostorové sítě družicové. Znač-
ná pozornóst byla též věnována otázce vah a jejich
vliVu.
Práce byla rozdělena do šesti kapitol.
t Trojrozměrná geodézie.
II. Vyrovnání směrů prostorové družicové sítě.

_III. Společné vyrovnání směrových a délkových ve·
ličin.

IV. Vyrovnání prostorové sítě bez závislosti na smět
ru tížmc.. . .

V. Vyrovnání prostorové pozemské sítě metodou
družioové geodézie.

VI. Vyrovnání prol3toroyépo~emní sítě, jsou.li zná:
my šikmé úhly a délky stran.

.Tevhodné uvést, že IV. a V. kapitola vyšla v časopise
Studia geophysica et geodaetica, svazek 16 (1972) a sva·
zek 17 (1973). Část II. kapitoly byla otištěna v časopise
Geodetický a kartografický obzor, svazek 17 (1971).
V úvodní I. kapitole autor vzpomíná práce H. Brunse

z roku 1878 "Die Figur der Erde, ein Beitrag zur eurpii.i.
nischen Gradmessung",kterou je možno označit za
jakýsi počátek prací o trojrozměrné geodézii. Uvádí
jména dalších pracovníků jako např. Moloděnskij, Ho·
tine, Marussi, Dufour, HradiIek, Wolf a dl1lších, kteří
v této disciplíně rozpracovali teoretické základy a vy.
řešili značnou část problémů s ní související. Dále je
zde uvedeno - dnes již tradiční odvození - zprostřed.
kujících rovnic oprav dle Prof. Wolfa pro vyrovnání
prostorové sítě a na závěr je uvedeno 117 titulů litera-
tury z oboru trojrozměrné geodézie.
V II. kapitole je propracováno vyrovnáni směrů pro-

storovédružlcové sitě.
V části 2,1 je provedeno směrové vyrovnání prostoro-

vé družicové sítě pomocí měření na UDZ z let 1962-66,
na družicových stanicích Baja, Bukurešť, Kahira, Niko-
lajev, Postupim, Poznaň, Praha, Pulkovo, Riga, Sofia,
Užhorod a Zvenigorod. Pro vyrovnání je použito pod.
mínky komplanarity a opravy jsou přisouzeny přímo
směrům. Jelikož získaný měřický materiál není stejné
kvality, jsou autorem zvolena různá kritéria, která sni·
žujípočet těchto družicových stanic na 5. Počet simul.
tánních dvojic snímků se mezi těmito stanicemi pohy-
buje od 3 do 16.
Samotný postup vyrovnání je rozdělen do dvou částí.

V první jsou vypočteny pomocí podmínky komplanarity
směry spojnic družicových stanic. V druhé části pak
jsou tyto směry opět podrobeny podmínce komplana-
rity v trojúhelnících pozemní sítě.
Značná pozornost je věnována otázce volby vah, kte·

ré jsou zaváděny ve třech variantách:
a) váhy jsou vypočteny ze středních chyb z předcho.

zích vyrovnání,
b) váhy jsou úměrné počtu simultánních dvojic,
o) váhy všech vyrovnávaných veličin jsou 1.
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Je usouzeno, že pro měření menší přesnosti je postačujíoí
zavsst váhy I. Jednotkové střední ohyby jsou ±21,2",
±21,6" a ±20,9" v uvedených třech variantách.

V části 2,2 je odvozena podmínka komplanarity pro
6 směrů hran ptyřstěnu, a to ve tvaru determinantu šes-
tého stupně. ,

V III. kapitole věnované společnému vyrovnáni smě-
rových a délkových veličin jsou uvedeny potřebné pod-
mínkové rovnice komplanarity a základnové a jejich
linearisace. Teoretická vyvození jsou aplikována na
dvou numerických příkladech družicových sítí. Vyrov-
nání je uskutéčněno metodou nejmenších čtverců podle
podmínkových pozorování.
Je použito
a) trojúhelníku Nikolajev, Riga, Užhorod východo-
evropské sítě,

b) družicové sítě Smithsonianské astrofysikální obser-
vatoře (Smithsonian Standart Earth 1966, Vol. 2, SAO
Spec. Report 200), vyrovnané ve dvou oddělenýoh blo-
cích: Evropa-Asie, a Antlantik - Amerika - Pacifik.
V obou případech je věnována opět značná pozornost
otázee volby vah. Z šesti použitýeh vahových variant
vyplývá, že

I. vliv změn vah v délkách (při malém počtu základ-
nových podmínkovýoh rovnic) je nepodstatný,

2. všechny druhy zaváděných vah dávají výsledky
prakticky stejné,

3. varianta s vahami 1 je v mezích výsledků variant
ostatních.

V této kapitole jsou opravy přisuzovány směrovým ko-
sinům a zvoleným základnám. Základny mají rozměr
10' km a byly určeny podle Standart-Earth 1966.

Jednotkové střední chyby v bloku Evropa - Asie
jsou v rozmezí od ± 5. 10-7 do ± 19. 10-7 a v bloku Atlan-
tik - Amerika - Pacifik v rozmezí od ±30. 10-7 do
±56.10-7 pro jednotlivé vahové varianty.

V IV. kapitole je uskutečněno vyrovnáni prostorové
sU.ě v trojrozměrném prostoru bez závislosti na směru
tižnic a bez vztahu k referenčnímu tělesu. Je použito
Hradilkovy vysokohorské sítě z oblasti Západních Tater
a vyrovnání je provedeno v místním systému ve dvou
variantách (A, B) podle závislých pozorování s nezná-
mými parametry. Jsou odvozeny podmínkové rovnice
trojúhelníkové, stranové a základnové. Ve variantě A
jsou opravy přisouzeny šikmým (polohovým) úhlům
a délkám stran. Ve variantě B jsou opravy přisouzeny
horizontálním směrům, zenitovým vzdálenostem a dél-
kám stran. V obou variantách jsou počítány refrakční
koeficienty jako neznámé parametry. Po stránce teore-
tické je varianta B dokonalejší, avšak po stránce hospo-
dárnoilti výpočtů je výhodnější varianta A. Přesnost
výsledků získaných z obou variant je rovnocenná.

Vyrovnaná síť byla transformována do systému Hra-
dilkova se střední jednotkovou chybou ±2 cm a do
systému S 42 se střední jednotkovou ohybou ± 11 cm
v obou variantách.

Je zde též podrobně projednán výpočet prostorových
souřadnic v místním systému, který je zeela obeoně
orientován a převod souřadnic tohoto systému do
systémů obvykle používaných (např. S 42). Maximální
hodnota výškového úhlu dosáhla 30° a průměrná délka
stran byla 2 km.

V V. kapitole autor podává vyrovnáni prostorové po-
zemské sítě v trojrozměrném prostoru metodou družicové
geodézie podle podmínkových pozorování. Rovnice
a postup je tak upraven, aby se co nejvíce podobal
způsobu vyrovnání družicovýoh sítí. Rovněž je dbáno,
aby výpočetní postup byl v 00 nejmenší závislosti na
referenčním tělese. Pro vyrovnání je použito podmínky
komplanarity pro tři směry stran trojúhelníku a pod:
mínky základnové. Další dvě podmínky vyplývají ze
skutečnosti, že vektory li a ji spojnic bodů Pí a Pj jsou
rovnoběžné a opačných směrů.

Pro numerickou aplikaci je použito modelu triangu-
lační sítě o délce stran 30 km ve zcela obvyklýoh terén-

níoh poměrech. Modelovým hodnotám jsou přisouzeny
ohyby podle Gaussova zákona hromadění chyb a vy-
rovnání je opět provedeno ve dvou variantáoh. V 1. va-
riantě jsou opravy přisouzeny vodorovným směrům,
zenitovým vzdálenostem, zeměpisným souřadnicím
a neznámé parametry orientačním posunům. V 2. va-
riantě jsou opravy přisuzovány přímo spojnioím bodů
sítě, tj. zeměpisným šířkám a délkám těohto spojnio,
které jsou vypočteny z naměřených hodnot.

Výsledky z obou variant jsou praktioky shodné a dob-
ře souhlasí s hodnotami modelovými (přesnými). Va-
rianta 2 vyžaduje, aby každý bod byl bodem Laplaoeo-
vým. U I. varianty stačí, aby bodem Laplaoeovým byl
bod pouze jediný. Pak ovšem opravy zeměpisných šířek
a délek bodů sítě nutno ohápat jako neznámé parametry.
Varianta 1 je po teoretické stránce dokonalejší. Střední
jednotková ohyba ve směru ±2" a střední jednotková
chyba v délce ±2 dm odpovídá apriorně zavedené
střední jednotkové ohybě. Výsledkem je azimut, zeni-
tová vzdálenost a délka libovolné spojnice dvou bodů
sítě.

V VI. kapitole, vyrovnáni prostorové pozemni sítě,
jsou-li známy šikmé úhly a délky stran, je aplikována
metoda trojrozměrné geodézie, použitá pro vysokohor-
ský terén v kapitole IV., na síť ve zoela obVyklých te-
rénních poměrech.

Kromě podmínkových rovnio trojúhelníkových a zlÍ-
kladnových přistupují ještě tzv. podmínkové rovnice
excesové, které jsou analogické vrcholovým podmínko-
vým rovnicím. Hodnota excesu, která je vždy velmi
malá, je zjišťována graficky. Metoda, která není závislá
na refrakčním koeficientu, spolehlivě poskytuje pouze
určení délek stran. Výsledné opravy řádově odpovídají
apriorně zavedeným chybám. Pro numerioké ověření
bylo použito téhož modeltl jako v předehozí V. kapitole.

V závěru této práce jsou shrnuty dílčí výsledky a po-
dány návrhy pro další aplikace v trojrozměrné geodézii.

Ing. Jan Hampl

Z cyklu vědeckých předná!ek z oboru
geodézie na ČV UT v Praze

V pondělí 4. června 1973 přednesl Ing. Jiří Streibl,
CSC., poslední přednášku cyklu 1972-1973' na téma:
Vliv prO'Středi na přesnost dvojobrazovteh dálkoměrů.

Výhody dvojobrazových dálkoměrů jsou všeobecně
známy. Pro některé práce se však vyžadují zvýšené ná-
roky na přesnost dálkových měření a pak je třeba kro-
mě běžných korekcí uvážit i vlivy prostředí, způsobující
změnu indexu lomu klínů (změna násobné konstanty]
a eventuálně i různou velikost chyby v koincidenci pro
změnu kontrastu latě a pozadí.

Vliv vlhkosti na změnu indexu lomu je nepodstatný,
změna tlaku během měření není nikdy extrémně veli-
ká a vliv teploty je teoreticky kompenzován roztažností
latě. Zato vliv oblačnosti - vlastně změny indexu lo-
mu prostředí - způsobuje chybu až 3,5 cm na 100 m
a je třeba jej ve formě korekcí uvažovat.

U přístroje Redta je třeba korigovat pro větší sklony
dalekohledu vliv zkrácení vzdálenosti středu klínů od
točné osy a uvážit vliv klínů, kdy vstupující paprsky
nedopadají na druhý dálkoměrný klín v hlavním řezu
a Izpůsobují změnu deviačníl10 úhlu.

V diskusi, kterou vedl doc. Šteiner, se účastníci roz-
hovořilI o kvalitách přístrojů Redta, o dosažených přes-
nostech a o vlastních zkušenostech s měřením dvoj-
obrazovýmI dálkoměry.
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Ze života Střední průmyslové §koly
zeměměřické v Praze

ŠkolIÚ rok 1972/73 byl jeden z nejobtížnějších roků za
celou dobu trvání školy. Přestavba ústředIÚho topení
citelně narušovala vyučování. Neustálé stěhování jak
učeben, t~k kabinetů, knihovny, sbírek a sborovny
nepřinášelo ani žákům, ani profesorům dostatečného
klidu, kterého je k vyučovacímu procesu nezbytně
třeba. Všichni doufáme, že topenářské práce budou bě-
hem školních prázdnin ukončeny a že příští školní rok
již proběhne v normálních poměrech.

metra, a to prvního ročIÚku na čtyřleté denní škole
a prvního ročníku dvouletého studia pro absolventy
středIÚch všeobecně vzdělávacích škol. Jejich žáci
budou po absolvování školy pracovat na stavbě metra.
V těchto ročnících se původně pomýšlelo se zvláštIÚ
osnovou s podstatně rozšířeným počtem hodin pro
měření podzemních prostor. Definitivní úprava osnov
bude provedena podle směrnic ze zasedání ÚV KSČ
ze dne 3. a 4. července 1973, které se zabývalo školskou
otázkou.

V příštím školním roce očekává profesorský sbor
odpovědná pedagogická práce v devíti třídách čtyřle-
tého studia, ve třech ročnících dvouletého studia pro
absolventy středních všeobecně vzdělávacích škol a v os-
mi třídách dálkového studia.

Připojené tabulky vyjadřují klasifikační výsledky
na konci školního roku 1972/1973 a u maturitIÚch
zkoušek.

Počet žáků Prospčch
11 třid

denní školy

I
neprospěli neprospěli

Kcklasifi- Prúměrný
svyzname- velmi kováni po,pěch

'::l ••• S náním dobrý prospěli z jednoho z více
.<:l OJ ~ předmětu předmětů
OJ ~o ;a Cl.<:l I OJ

231 104 335 18 67 217 17 8 8 2,58
69 % 31 % 100 % 5,4% 20 % 64,7 % 5,1 % 2,4 % 2,4 %

I

Počet maturantů Prospěch:

Třída

I I I I Idívek celkem
s vyzna- velmi

prospěli neprospělihochů rnenáním dobrý

4a 12 11 23 - 1 21 1
4b 15 15 30 1 4 25 -
4c 26 . - 26 - 1 21 4
K2 14 6 20 1 4 14 1
d5 2 2 4 1 1 2 -
D3 3 8 11 - 4 I 7 -

\

I
\ I %1 %1

I

72 42 114 3 15 90

I
6

63 % I 37 % 100 % 2,63 13,21 78,9 % 5,26 %

Průměrný věk profesorského sboru dosáhl v minu-
lých létech povážlivé hranice. Ředitelství školy se proto
obezřetně stará již několik roků o doplnění profesorského
sboru dorostem. Ve školním roce 1973/74 posílí naše
řady ing. Miloš Váchal z Výzkumného ústavu geodetic.
kého, topografického a kartografického v Praze a ing.
Pavel Hrdlička z pražského Střediska geodéúe. Na pře-
chodnoudobu vypomáhají ve sboru polovipním úvaz-
kem bývali profesoři, nyní důchodci. K nim patří ing.
Bušek, prof. Dolanská, ing. Janeček, ing. Mašín a ing.
Prchal, kteří vesměs stáli u kolébky zeměměřické školy.
V příštím školním roce posíli jejich řady prof. K. Němec,
první náměstek ředitele, a ing. A. Buršík, kteří též
odcházejí do důchodu. .

Již přes 2500 žáků maturovalo na naší škole a přes-
to poptávka po absolventech neklesá, naopak stoupá;
škola nemůže ani zdaleka krýt potřebu odvětví geodé-
zie a kartografie. Přičinu lze do jisté míry hledat v tom,
že mnozí naši absolventi pokračují ve studiu na vysoké
škole a tak podstatně snižují počet středně technických
kádrů. V letošním roce se dokonce přihlásilo 40 %
absolventů ke studiu na vysoké škole.

Nedostatek středoškolských zeměměřičů dokonce
vyvolal otevřeIÚ dalších dvou ročníků pro stavbu

Třídy 4a, 4b a 4c jsou třídy čtyřleté denní školy,
K2 je třída dvouletého studia pro absolventy středních
všeobecně vzdělávacích škol, d5 je třída 5letého dálko-
vého studia pro absolventy 9letky a D3 je třída 3letého
dálkového studia pro absolventy středních všeobecně
vzdělávacích škol.

Ve dnech 12.-14. června 1973se uskutečnila II. vědec-
ká konference Ceského vysokého učení technického v Pra-
ze, uspořádaná u příležitosti oslav 25. výročí Února. Mezi
l1častníky konference byla řada představitelll spřátele-
ných vysokých škol ze socialistických státl1 a odborníkl1
z CSSR.
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První den bylo společné zasedání konference slavnost-
ně zahájeno rektorem ČVUT akademikem Bohumilem Kva-
silem. Poté přednesl prorektor ČVUT prof. Ing. F. Dražan
referát na téma "Vědeckovýzkumná činnost na ČVUT
a její dosav'ldní výsledky". Odpoledne byly uspořád[J-
ny exkurze pro zahraniční hosty konference nebo se
uskutečnila setkání, při nicllz byly projednány alttu-
ální otázky družebních styků mezi školami. Takové jed-
nJ.ní prcběhlo v tradičně dotrém d.uchu též _.na směru
geodézie a kartografie stavební fakulty ČVUT s ve90u-
cím sekce geoqézie a kartograLe na Technické univer-
sitě v Drážďanech prof. Dr. Ing. Weľllelem l<.ligelem, kte-
rý byl hostem vědecké kcnferEnce.

Druhý den konference byl věnován jednáním uspořá-
daným podle jednotlivých fakult ČVUT. Na stavební fa-
kultě byl v úvodu přednesen hlavním architektem mě-
sta I.'rahy Ing. arch. Blahomírem Borovičkou velmi zají-
mavý referát "Plánování pražskj aglomerace". Pak se
jednáni rozdělilo do sekcí, kde byly předneseny nejpr-
ve referáty spadající pod společné heslo "Stavební fakul-
.ta výstavbě Prahy" a poté další referáty dokládající
v širším měřítku vědeckový7.kumnou činnost v jednotli-
vých oborech pěstovan)'ch na fakultě. Tyto referilty
pokračovaly v n!'kterých sekcích i třetí den konference.

Sekce směru geodézie a kartografie obsahovala tyto
referáty: Ing. Jeřábek, CSc. - Doc. Šmidrkal, CSc.: Využití

fotogrammetrie při výstavbě Prahy,
Doc. Tlustý: Využiti laseru při výstavbě Prahy,
Ing. Švec: Geodetické sledování panelové výstavby

v Praze,
Prof. RUger: Pozdrav konferenci,
Dr. DetrekĎi (MLR1: Planung van Absteckungen,
Doc. Pelikán, CSc.: Racionalizace geodetických prací na

liniových stavbách,
Ing. Ingeduld, CSc.: Vliv geodetických chyb na přesnost

polygonových pořadů,
Ing. Jurášková - Ing. Růžek, CSc.: Použití fotogrammetrie

při měření deformací,
Ing. Kraus, CSc.: Optimální odstupňování barevného

tónu v mapách,
Prof. Hauf, CSc.: Zkouška dálkoměru Zeiss EOK 2000,
Ing. Kabeláč, CSc.: Triangulace na vysoké cíle,
Ing. Kolenatý, CSc.: Univerzální funkce vyjadřující růst

nivelační chyby.
Samy názvy referátů již naznačují jejich obsah. Proto

je v této stručné zprávě upuštěno od uvádění sylabů,
které by si vyžádaly více místa. Zájemce o jednotlivé re-
feráty odkazujeme na možnost kontaktu s autory nebo
na připravovaný sborník konference.

Závěrem lze konstatovat, že konference ukázala vý-
znamný podíl ČVUT na řešení problémů vědeckého, tech-
nického, hospodářkého i ostatního rozvoje naší společ-
nosti a stala se tak důstojným aktem v rámci oslav 25.
výročí OI.1Ora. Takovéto hodnocení konference po-
tvrdili též její zahraniční účastníci.

z PŘíSTROJOVÉ TECHNIKY

Čtecí přístroj MEOFLEX V2

Novinkou brněnské Meopty je čtecí přístroj MEOFLEX
V2, moderní a výkonné zařízení s velkoformátovou mat-
nicí A2, určené pro čtení z perforovaného a neperfo-
rovaného pozitivního i negativního mikrofilmu šíře
35 mm, upraveného ve svitcích na cívkách max. 30 m;
ve štítcích, které je možno zakládat do přístroje verti-
kálně i horizontálně, a v pásech. Lze jej použít též pro
čtení a vyhodnocování mikrofilmů 16 mm a mikro-
fiší A6.

Přístroj je řešen jako stolní, nepřenosný s nepohybli-
vou základnou a matnicí. Je vhodný zejména pro práci

v oblasti konstrukčních a projekčních kanceláří a v těch
oborech, kde je požadavek na vysoce kvalitní velko-
íormátové čtení z mikrofi]mového záznamu.

Technické údaje:
Faktory zvětšení při maximálním rozměru obrazového
pole snímku 28 X 40 mm

14,8 pro pozorování celého obrazového pole
21 a 29,7 pro pozorování detailu snímku. Pozoro-
vání celého snímku po částech je zajištěno pohy-
bem v pravoúhlých souřadnicích centrálním ovla-
dačem.

Matnice - kontrastní s očním filtrem; vnější plochu
má opatřenou antireflexní vrstvou.
Formát obrazu na matnici - A2 podle ČSN v poloze
horizontální.
Objektivy - 3 Evitary

pro projekci obrazu 28 X 40 z mikrofilmu 35 mm
pro projekci obrazu 20 X 14 mm
pro projekci obrazového pole 28 X 20 mm
pro ploché mikrofiše A6 a mikrofilm 16 mm.

Výměna a ostření objektivů - vnějším ovládacím ele-
mentem.
Světelný zdroj - halogenový, 24 V/150 W.
Chlazení - nucené odstředivým ventilátorem s axiál-
ním odsáváním z prostoru.
Připojení na síť - přístrojovou zásuvkou a pohyblivým
přívodem 3 m s flexonástrčkou·
Spouštění přístroje - síťovým vypínačem.
Přístrojová pojistka - síťová.
Připojovací napětí - 220 V/50 Hz.
Základní vybavení přístroje - filmová dráha pro štítek.
Zvláštní příslušenství - adaptér pro svitkový film šíře
35 mm s manuálním převíjením a adaptér pro repro-
dukci mikrofilmových záznamů jiných rozměrů.
Rozměry přístroje - šířka 660 mm, hloubka 615 mm,
výška 660 mm.
Cena přístroje - cca 6,5 tis. Kčs.
Výrobce: Meopta, n. p., závod Brno
Dodavatel: Kancelářské stroje, n. p.
Zpracováno podle firemních materíálů.
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Montážní přístroj MEOPACK 35

Další novinkou brněnské Meopty je m8n·
tážní přístroj MEOPACK 35, který doplňuje
linku re-prografické mi kro filmové techniky
a slouží k zakládání mikrofilmových sním·
ků 35 mm z role do kapsičky děrných
štítků.

Ze zá30bní cívky 35 mm/3D m ulc-žené na
trnu je mikrofilmový pás odvíjen přes fil-
movou dráhu pod stříhací nože, které po
upravení obrazu i s okrajem na rozměr
48 mm stisknutím páky film odstřihnou.
K ustředění prosvětleného kontrastního ob-
razu slouží lupa přístroje.

Technické údaje:

Zvětšení kontrolní lupy - 3 X
Světelný zdroj - trubková žárovka 220 V/15 W se zá·
vitem E 14.
Maximální kapacita cívky - 30 m.
Připojení na síť - přístrojovou zásuvkou a pohyblivým
přívodem 3 m s flexonástrčkou.
Zapínání světelného zdroje - síťovým vypínačem.

Pohon filmového pásu - ruční.
Rozměry přístroje s vyjmutým odvíjecím trnem -
220 X 170 X 140 mm.
Váha přístroje - 2 kp.
Cena přístroje - cca 960,- Kčs.
Výrobce: Meopta, n. p., závod Brno.
Dodavatel: Kancelářské stroje, n. p., Praha.
Zpracováno podle firemních materiálů.

Ing. Ivan Čermák, ČÚGK, Praha

Cyklus vědeckých přednášek z oboru
geodézie a kartografie na ČVUT v Praze
ve školním roce 1973/74

Ve školním roce 1973/74 budou prosloveny následující
přednášky:
5. listopadu 1973 - Ing. Zbyněk M a I' Š í k, CSc., vý-

zkumný ústav geodetický, topografický a kartogra·
fický v Praze):
Analytická aerotriangulace.

7. ledna 1974 - Doc. Ing. Miloš Pel i k á n, CSc. (směr
geodézie a kartografie stavební fakulty, Praha]:
Polygonové pořady s dlouhými stranami.
Ing. Mojmír Š v e c (směr geodézie a kartografie
stavební fakulty, Praha]:
Zjednodušení mikrotrigonometrických sítí pro mě-
ření vodorovných posunů přehrad (část kandidát·
ské disertační práce).

4. března 1974 - Ing. Georgij K a r s k ý, CSc., Výzkum-
ný ústav geodetický, topografický a kartografický
v Praze):
Předběžné výsledky družicových měření programu
ISAGEX.
Ing. František H o v o I' k a (hvězdárna a plenetá-
rlum v Hradci Králové):
Přesné zaměření umělých družic Země pomocí lase·
ru (část kandidátské disertační práce).

6. května 1974 - Ing. Václav P I ach Ý (směr geodézie
a kartografie stavební fakulty, Praha):
Přesnost určování kubatur (část kandidátské di-
sertační práce).
Ing. František Š v e h I a (směr geodézie a karto·
grafie stavební fakulty, Praha):
Tvorba hranic hospodářských obvodů při projekto-
vání pozemkových úprav (část kandidátské diser-
tační práce).

Přednášky budau prosloveny vždy v prvém pondělí
příslušného měsíce. Začátek bude v 16.00 hod. a místo
konání Husova ul. č. 5, Praha 1.

Šesťdesiatka prof. Pavla Višňovského

Dňa 30. júna 1973 dožil sa v plnom rozmachu svojich
tvorivých sil šesťdesiatich rokov profesor Ing. Pavel
V i š ň o v s k ý, vedúci Katedry geodézie a fotogra-
meltrie na Vysokej škole lesníckej a drevárskej '10- Zvo-
lene.

Pochádza z Banskej Štiavnice, kde v roku 1931 ma·
turoval. V roku 1936 s vyznamenaním zložil druhú štát-
nu skúšku na Oddelení zememeračského inžinierstva
špeciálnych naúk pri Českom vysokom učení technic-
kom v Prahe. Po skončení svo)ich vyso-koškolských štú·
dií vstúpil do štátnej zememeračskej služby, v ktorej
pélsobil cel kom 13 rokov. Počas tejto praxe prešiel
celým radom odborných geodetických prác. Má vefkú
zásluhu pri Izavádzaní automatizácie geodetických prác,
lebo od začiatku sa aktívne podielal na pokusných prá-
cach pri zavádzaní leteckej fotogrametrie do zememe-
račskej a lesníckej praxe.

V roku 1945 bol ustanovený za vedúceho Fotogra-
metrického ústavu Povereníctva financií v Bratislave,
kde úspešne zvládol náročnú lÍlohu vybudovať tento
ústav zo skromných začiatkov tak, aby čo najrychlej-
šie mohol plnit úlohy pri obnove a rozvoji národného
hospodárstva na Slovensku.

V roku 1949 prechádza prof. V i š jí o v s k Ý z praxe
na pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť a stáva
sa vedúcim Ústavu mapovania a foto'grametrie na Les-
níckej fakulte Vysoke) školy poInohospodárskeho a les-
níckeho inžinierstva v Košiciach. Už v roku 1950 bol
menovaný za štátneho docenta pre odbor ge.odézie a fo-
togrametrie. V roku 1952 odchádza do Zvolooa, kam
sa presťahovala Lesnícka fakulta na Vysokú školu les·
nícku a drevársku (VŠLDJ. Za vysokoškolského profe-
sora bol menovaný v roku 1957. Počas celej svojej
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pedagogickej činnosti vynaložil jubilant mnoho práce
na rozvoj VŠLD, najma ako akademický funkcionár;
ked bol vo funkcii dekana, prorektora a rektora.

Popri pedagogickej práci prof. V i š ň o v s k Ý veI-
mi úspešne rieši mnohé problémy z odboru geodézie
a fotogrametrie, pričom sa 'zvlášt uplatňujú jeho mi-
morladne konštrukčné schopnosti a vysoké teoretické
znalosti. Vyvíja celý rad zlepšovacích návrhov. Za
konštrukciu inte'rpolátora vrstevníc dostal čs. patent,
na základe ktorého sa vyrába prístroj zn. "I n t e r-
po 1á t o r MV - 5 5". Významný je tiež pre geodetic-
kú prax jeho "G r a f i c k o - poč t á l' S k y s P o s o b
vy hod not e n i a je dno tli ve j 1e tec k ej sní m-
k y hor n a t é ho úze m i a".

Jubilant má tiež vermi bohatú publikačni1 činnost
Okrem skrípt "G e od é z i a v I es n í c t v e" publiko-
val celoštátnu vysokoškolskú učebnicu a celý rad od-
borných článkov z odboru geodézie a najm!l. fotogra-
metrie.

Ako vynikajúci pedag6g a odborník z funkclí, ktoré
zastáva, treba uviest, že je členom vedeckej rady VŠLD,
komisie pre štátne závere,čné skúšky, fotogrametrické-
ho komitétu, komisie pre obhajoby kandidátskych di-
zertačných prác, redakčnej rady Zborníka vedeckých
prác LF-VŠLD a školi.terom vedeckých ašpirantov. Roz-
siahla je tiež jeho odborná posudková činnost pre ha-
bilitačné menovania, oponentúry dizertačných a vý-
skumných prác, posudkovania zlepšovacích návrhov.

Jeho úspešná pedagogická a vedecko-výskumná čin-
nost bola ocenená viacerými čestnými uznaniami. V ro-
ku 1962 dostal "V y z n a m e n a n i e z a vy n i k a j ú-
c u p r á c u, z a p r í k 1a d n é p 1n e n i e ú 1oh
a mim o r i a dne p r a c o v n é v Ý s led k y".

Celá naša geodetická verejnost praje jubilantovi do
dalších rokov mnoho úspechov v jeho tvorivej činnosti
a mnoho zdravia.

Dne 8. zái'í 1973 se dožívá v plném pracovním ruchu
šedesáti let významný pracovník našeho resortu -
Ing. Karel Dvoi'ák, i'editel technického odboru COGK.

Narodil se v Lounech, kde též maturoval na reálce.
Studium zeměměřičského inženýrství na CVUT v Praze
ukončil v roce 1937. Od roku 1938 pracoval na Kata-
strálním měřickém úi'adě v Benešově, v roce 1940 byl
pi'eložen do Prahy, kde pracoval v Triangulační kance-
lái'i ministerstva financí a později v Reprodukčním
ústavu ministerstva financí. V letech 1949-1953 po jeho
sloučení pusobll ve Státním zeměměi'ic'kém a kartogra-
fickém i1stavu. V roce 1954 pi'i sousti'edění zeměměi'ické
služby byl jmenován hlavním inženýrem nově zi'ízeného
Kartografického a reprodukčního ústa'vu, nynější Karto-
grafie, n. p., Praha, kde pusobil až do roku 1970 ve
funkcích zástupce i'editele a technického i'editele. Od
roku 1970 pracuje na CÚGK, klle od 1. června 1972 je
pověi'en i'ízením technického odboru. V oboru geodézie
a kartografie dovrší letos též 35 let své odborné praxe.

Období činnosti Ing. Dvořáka v Kartografickém a
reprodukčním ústavu se vyznačuje rozvojem českosloven-
ské kartografie jak z hlediska kvantitativního, tak I kva-
litativního. Pi'edpokladem tohoto rozvoje bylo samozi'ej-
mě sousti'edění čs. kartografické tvorby po stránce vý-
robní do Kartografického a reprodukčního ústavu. Avšak
bez energického, nesmlouvavého a rozhodného i'ízení
sestavltelských, kresličských a reprodukčních prací, jež
je pro Ing. Dvoi'áka charakteristické, by byl stěží tento
nový podnik schopen v poměrně krátké době plnit své
poslání vuči společnosti. A o tom, že ho Kartografický
a reprodukční ústav plnil, sv1lďčí nejen široký sortiment

kartografických výrobku pro školy, vei'ejnost, národní
hospodái'ství a export, ale také udělení státní ceny Kle-
menta Gottwalda kolektivu pracovníku Kartografického
a reprodukčního ústavu za Atlas československých dě-
jin v roce 1966 a Řádu práce za Atlas Ceskoslovenské
republiky v roce 1968.

Během své dlouholeté práce v resortu získal rozsáhlé
odborné zkušenosti, jež plně využívá ve své funkci na
ústředním orgánu geodézie a kartografie. Pi'l rozpraco-
vání závěru byra ÚV KSC z února 1970 "Ke zprávě
o konsolidaci poměru a zaměi'ení další činnosti resortu
CÚGK" se aktivně podílel na koncepci rozvoje odvětví.
S Iniciativou a obětavostí jemu vlastní se věnoval zpra-
cování dalších hlavních i1kolu "Dlouholetému progra-
mu rozvoje kartografie a polygrafie" a projektu "Za-
jištění a tvorby základní mapy 1:10000".

Kromě vlastních pracovních úkolu, náročných na
organizační a koncepční schopnosti, se věnoval též vý-
chově nových odborníku jako externí pi'ednášející na
Sti'ední prumyslové škole zeměměi'lcké v Praze a na Sta-
vební fakultě CVUT - obor zeměměi'lcký, kde je stálým
členem komise pro státní závěrečné zkoušky. Nemalá je
též jeho činnost lektorská v odborných kursech poi'áda-
ných Oborovým sti'edlskem pro vzdělávání pracujících.
Pro tyto pedagogické úkoly zpracoval řadu přednášek,
skript a podílel se na zpracování učebnic kartografie.
Rovněž aktivně pracuje v CVTS jako člen pléna ústřed-
ního výboru CVTS - GK v Praze. A pi'l tom všem
nezanedbává ani svou osobní zálibu - rybai'ení, jemuž
se věnuje ve volných chvílích nejen u vody, ale i jako
místopi'edseda místní organizace Svazu českých rybái'u
v Praze-Dejvicích.

Na všech pracovištích a funkcích, které Ing. Dvořák
zastával a zastává, vždy dusledně a svědomitě plnil
všechny svěi'ené úkoly a povinnosti a cílevědomě pro-
sazoval politickou linii i vedoucí úlohu KSC, jejímž je
členem od roku 1945. Svým osobním přístupem k práci,
přímostí, a náročností a dobrým vztahem ke spolupra-
covníkum si v resortu CÚGK získal úctu a vážnost.

Za všechnu práci, kterou Ing. Dvořák vykonal pro
resort geodézie a kartografie a pro naši socialistickou
společnost, mu vyslovujeme soudružské poděkování. Do
dalších let mu - též jako členu redakční rady GaKO -
pi'ejeme ještě hodně pracovních úspěchu, osobní pohody
a dobrého zdraví.

20. zái'í 1973 se dožívá šedesáti let vedoucí střediska
geodézle v Táboře soudruh Ing. Jiří Skalák. Pati'í mezi
geodety, ktei'í se po roce 1945 významnou měrou podíleli
svým aktivním politickým a odborným pi'ístupem na bu-
dování sjednocené geodetické služby. Narodil se v Bechy-
ni a po vystudování reálky v Táboře se zapsal na Ces-
ké vysoké učení technické v Praze, kde v r. 1936 ukončil
studium zeměměi'ičského inženýrství. Po vojenské pre-
senční službě pracoval v civilní kanceláři až do r. 1941,
kdy nastoupil do Zeměměi'ického i1i'adu v Praze. V květ-
nových dnech 1945 vstoupil do vojenské jednotky a ko-
nal výjimečnou vojenskou službu až do i'íjna. Na výzvu
ministerstva zemědělství nastoupil u Osídlovací komise
min. zemědělství v Prachaticích, kde setrval až do bi'ezna
roku 1949, kdy byl odvolán opět do služeb Zeměměi'ic-
kého úi'adu v Praze, později Geodetického a topogra-
fického ústavu. Jako výkonný triangulátor pracoval na
rfizných místech naší republiky a v letech 1956 a 1957
byl vybrán pro triangulační práce v Albánii. V roce 1958
se vrátil do Jlhočeského kraje a pracoval li tehdejšího
OÚGK v Ceských Budějovlcích jako Inspektor technické
kontroly a později jako provozní Inženýr na úseku sti'e-
disek geodézie. Po územní organizaci v roce 1960 mu
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bylo svereno vedení střediska geodézie v Táboře, kde
v letošním roce za jeho přispění byla otevřena nová pro-
vozní budova střediska, kterou se uskutečnilo jeho úsilí
o soustředění geodetické služby v okrese.

Na všech pracovištích, kde soudruh Ing. Skalák praco-
val, je třeba vyzdvihnout jeho obětavost a tvořivý a roz-
vážný přístup k řešení problémů. Všude si počínal jako
dobrý organizátor a zkušený a politicky vyspělý odbor-
ník, který se umí přátelsky rozdělit o své zkušenosti se
svými spolupracovníky a má neobyčejně citlivý vztah k li-
dem. Vždy s elánem a osobním zájmem prosazoval a za-
váděl nové a pokrokové metody práce. Nemalou měrou
se podílel na výchově řady mladých techniků středisek
geodézie.

Svým jednáním a osobním postojem získal zvlášť ve
funkci vedoucího střediska geodézie plnou důvěru okres-
ních orgánů a celé široké veřejnosti. Za výsledky jeho
obětavé práce mu byl v roce 1962 udělen titul Nejlepší
pracovník resortu OSGK. V roce 1966 se stal nositelem
vyznamenání Za vynikající práci a v roce 1971 mu byla
předána Pamětní medaile k 50. výročí KSČ.

Při příležitosti šedesátých narozenin děkujeme sou-
druhu Ing. J. Skalákovi za vše, co pro resort geod:zie
li kartografie vykonal. Do dalšího života mu přejeme pev-
né zdraví a hodně spokojenosti v osobním životě i v práci.

Redakční rada

Dňa 20. septembra 1973 sa v plnej pracovnej svie-
žosti dožil svojich 50. narodenín Ing. Jozef Far k a-
š o v s k ý, riaditel n. p. Geodetický ústav v BraH-
slave.

Súdruh Ing. Jozef Far k a š o v s k Ý ukončil vyso-
koškolské štúdium roku 1946 v Bratislave. Odvtedy
nepretržite pracuje v rezorte geodézie a kartografie,
kde prešiel r6znymi druhmi prác. Od výkonného me-
račského pracovníka sa svojou usilovnosťou dopraco-
val postupne cez vedúce funkcie v kontrole, vo vedení
strediska geodézie, vedení útvaru prípravy výroby až
po funkciu technického námestníka a riaditela podniku.

Súdruh Far k a š o v s k Ý pri svojej svedom;tosti
a vytrvalosti dbal vždy o neustály politický a odbor-
ný rast svojej osoby a spolupracovníkov. Absolvoval
Večernfi univerzitu marxizmu-leninizmu, roku 1968 ab-
solvoval kurz základ ov vedeckého riadenia, Izastával
stranícke funkcie, je dlhoročným propagandistom stra-
níckeho vzdelávania. Je dlhoročným funkcionárom Čes-
koslovenskej vedeckotechnickej spoločnosti na r6znych
organizačných stupňoch.

Ing. Far k a š o v s k Ý rozsiahle praktické skúsenosti
a teoretické vedomosti uplatnil ako spoluautor pri spra-
covaní a vydaní zdarilej populárnej odbornej publiká-
cie G e o - Top o.

Za osobné aj pracovné úspechy Ing. Far k a š o v-
s k Ý dostal roku 1968 "Č e s t n é u z n a n i e z a
dlhoročnú prácu v geodézii a karto-
g r a f i i" a roku 1970 odznak "N a j lep šíp r a c o v-
n í k g e o d é z i e a k a r t o g ra f i e".

Želáme jubilantovi nadalej trvalé zdravie priobeta-
vom plnení úloh v prospech rer.wrtu a v osobnom ži-
vote.

Dne 21. září 1973 tomu bylo 60 let, co se v Praze
narodil Ing. Rudolf Novák. V roce ] 936 ukončil svá
studia na zeměměřickém oddělení fakulty speciálních
nauk ČVUT v Praze a v témže roce nastoupil službu
v Inspektorátu katastrálního měření v Trenčíně. Od
r. 1939 pracuje v oddělení nového měření katastrální-
ho měřického úřadu v Pralze a od r. 1949 v zeměměřic-
kém oddělení technického refe.rátu KNV v Praze. Po
takto získaných bohatých zkušenostech novoměřiče
přešel v r. 1952 do státního projektového ústavu pro
výstavbu rudných dolů "Rudný projekt" nynější Inter-
projekt.

V této projektové organizaci uplatňoval své odborné
a organizační znalosti a schopnosti, zastával velmi od-
povědné funkce jako vedoucí projektového odboru, kde
organizoval a řídil kromě geodetických i ostatní pro-
jektové práce na výstavbě celostátně významných inves-
tičních celků v oboru hutnictví a strojírenství, kupř.
NHKG v Ostravě, a z novějších akcí kupř. stavba
pražského metra, asanace podzemních prostor v Kut-
né Hoře a v Táboře a celé řady dalších akcÍ.

Za svou vysoce kvalifikovanou a úspěšnou odbornou
činnost získal v r. 1968 hornické vyznamenání "Za
věrnost", v r. 1971 pamětní medaili k 50. výročí KSČ
a ve dnech oslav 20. výročí založení projektově inŽe-
nýrské organizace Interprojekt byl mil ke Dni horníků
v září 1973 propůjčen presidentem republiky "Řád Rudé
hvězdy".

Blahopřejeme s. Ing. Rudolfovi Novákovi k dosaže-
ným úspěchům za jeho dosavadní angažovanou činnost
a přejeme mu do dalších let hodně Izdaru a fispěchů
v práci i v osobním životě.

Několik málo dní po dosažení svých 60. narozenin ná-
hle nás opustil geodet VŽKG v Ostravě, Ing. Jaroslav
K o t lán, významný organizátor na poli průmyslové
geodézie, člen pléna KVS ČVTS - společnosti geodézie
a kartografie v Ostravě.

Narodil se 4. března 1913 v Horním Čepí, okr. Ždár
n/S., jako syn krejčího vojenské správy. Po návštěvě
střední školy ve Velkém MeziNčí studoval obor zeměmě-
řičství na Vysoké škole technické v Brně. Po ukončení
studia zastával funkci geodetického asistenta u různých
firem. Později se osamostatnil jako úředně autorizovaný
civilní geometr.

Do VŽKG v Ostravě nastoupil v r. 1960 ve funkci od-
povědného geodeta a vedouclho měřiče. Specializoval se
na práce v průmyslové geodézii jako např. montáže
a opravy jeřábových drah, zvedání hal, denivelace objek-
tů v důsledku poddolování, osazování a rektifikace ocelo-
vých konstrukcí, vysokých pecí, válcovacích stolic, rotač-
ních pecí, souososti výrobních linek apod.

Absolvoval kurs pro odpovědné geodety a získal opráv-
nění pro ověřování geodetických pracÍ. Sv.} bohaté zku-
šenosti publikoval v odborných časopisech, seminářích
a odborných exkurzích v podniku VŽKG.

V roce 1966 stal se členem ČVTS, od roku 1968 pra-
coval v ZP ČVTS VŽKGa pro své bohaté teoretické vědo-
mosti a praktické zkušenosti v prlimyslové geodézii byl
v r. 1972 povolán do pléna KV ČVTS společnosti geodézie
a kartografie v Ostravě. Patřil k našim velmi agilním
a nadšeným pracovníkům, svým nevšedním zájmem a
svým osobním příkladem dovedl nadchnout i další pracov-
níky. POQílel se na přípravách celé řady akcí, v diskusích

1973/269



Geodetický a kartografický obzor
270 ročník 19/61, číslo 9/1973

a kroužcích předával ochotně své zkušenosti, připravoval
exkurze do podniku VŽKG, kde předváděl účastníkům
praktické l1ká7.ky nových metod a pracovních postupů.
Byl nejen dobrý pracovník a fundovaný odborník ve

svém povolání, ale byl také dobrým a nezištným spolu-
pracovníkem a kamarádem. Pro svou otevřenou a upřím-
nou povahu byl u svých kolegů velmi obliben. Zemřel
plný plánů a elánu do budoucnosti, výborný organizá-
tor a nadšený propagátor nových myšlenek a metod v geo-
dézii.
Loučíme se s. Ing. Jaroslavem Kotlánem a děkujeme za

práci vykonanou pro průmyslovou geod~zii v Severoc
moravském kraji, pro obohacení odborné činnosti KVS
ČVTS.

Snaha o medzinárodnú unifikáciu
obsahu máp pre cestovný ruch

Z príležitosti 20. výročia zriadenia vyda\ateIstva
VEB Landkartenverlag v Berlíne (NDR) konalo sa kar-
tografické kolokvium na tému: "Zvyšovanie objemu
informácií na mapách pre cestovný ruch".
Program kolokvia bol intenzívne nahustený do jed.

ného dňa (1. 3. 1973) a zúčastnili sa ho okrem dOIIJácich
odbornikov i zástupcovia z Br.R, Mr.R, Pr.R a CSSR.
Prednesených bole 6 referátov:
Kart.-Ing. G. DorhOfer (šéfredaktor vydavateIst\a):
Plnenie kultúrno-politickej úlohy vydavatel'stva ces·
tou zdokonal'ovania a zefektívňovania redakčno-kar-
tografických prác.

Dipl.Ing. E.-F. Queissner: Značkový kIúč máp pre ces-
tovný ruch - základ možnosti štandardizácie turistic-
kých kartografických symbolov.

Kart.-Ing. H. Weymar: Nový typ máp pre cestovn~-
ruch v NDR - pokrok na ceste k zvyšovaniu ich
informačného obsahu.

Dr. W. Liebetrau: Obsah a forma textov na mapách
pre cestovný ruch.

Inž. zem. K. Ullrich: Nové plány miest pre turistiku.
Dr. Ing. W. Stams: Možnost,i zvyšovania objemu infol"
l1lácií na mútoturistických mapáoh.
Ustredným motívom všetkýoh referátov, ako i vMši-

ny diskusných prispevkov bola "Inštrukcia, značkový
kIúč a redakčné pokyny pre spracovania orientačných
plánov miest, turistických, administratívnych máp
a autollJ.áp z územia NDR", vydaná na návrh VEB
Landkart.enverlag Ministerstvom kultúry NDR začiat-
kom roku 1972. Je to významný dokument, ktorý vnáša
jednotu do spl'acovávania obsahu a vydávania máp pre
cestovný ruoh v NDH. Značkový kIúč je zoskupený do
troch častí (kapitol): plány miest (180 značiek), turistic-
ké mapy (307 značiek) a automapy (cestnéaadministra-
tívne mapy - 115 značiek). Jednotlivé značky sú pri-
tom riešené tak, že je zohl'adnené ich využitie:
a) v roznych tematikách máp, teda i na orientačn.ých
plánoch, i na mapách pre pešiu a vodnú turistiku -
ale i na automapách a pod.;

b) v roznych mierkach, t. j. vo velkých mierkach do
1 : 15-25000 (orientačné plány), v stredných
mierkach I: 30 000, I: 50 000, I: 100 000 a
I : 120000 (turistické a vodáoke mapy), ale i na
automltpách a iných prehIadných mapá.ch v mier-
kach I : 200 000 a I : 500000;

c) v roznej farebnosti, t. j. pre viacfarebné i jednofa-
rebné mapy.

Doležitou súčasťou tejto "Inštl'uk{'ie" sú redakčné
pokyny, ktoré sú uvádzané priamo vedla každej jed.
notlivej značky a rozvádzajú možnosti aplikácie v roz-
nych sit,uáciách, podIa dokladne premyslených zásad,
pričom velkou prednosťou sú široké operatívne možnosti
pou:žitia. Aby bolo možné prisposobovať, sa inováeiám,

ktoré so sebou prináša búrliv~' rozvoj cef'tovného ruchu,
"lnštrukcia" pripúšťa možnosť použitia i nových dru-
hov značick, ktoré však pre dodržanie jednoty treba
vždy predom odsúhlasiť na príslušnom oddelení Mi-
nif'terstva kultúry NDR.
VydavateIstvo VEB Landkartenverlag rozoslalo "In-

štrukciu" i európskym socialistickým štátom s požia-
davkou o posúdenie možností jej vyufitia ako podkladu
pre medzinárodnú unifikáciu značiek na mapách pre
cestovný !'Uch.Potreba v tejto unifikácii je viac ako žia-
dúca, pretože cestovný ruch medzi socialistickými štát-
mi sa prudko rozvíja a mapy, ktoré účastníci tohoto
cestovného ruchu používajú sú nejednotné vo svojich
vyjadrovacích jazykoch, čo sposobuje nemalé ťažkosti.
Pritom nejde len o ufahčenie čítania značiek na mapách
7iahraničnými turistami, ale i o prevenciu nešťastí, ne-
hod a nedorozumení, ktorých pI'Íčinou sú mapy. Naj-
vačšia potreba unifikácie sa eíti prí značkách ubytova-
cích a stravovacích možností, ale aj pri zná'lorňovaní
zariadení služieb, pozoruhodností a pod.
V diskusi i sa mnohí účastníci vyjadrili i kriticky

k mnohým značkám v "Inštrukcii", pretože nevysti-
hujú tradície a špecifiku zaužívaných značiek v jednotli-
vých štátoch. Cesta k unifikácii preto nebude Iahká
a najma nic r)'chla. Ale snaha nemockých kartografov
je záslužná a prekážky nio sú neprckonatefné, ak sa
budú riešiť v súdružskej spolupráci, Očakáva sa, že bude
treba viac medzinárodných pracovných stretnutí, alebo
inej formy výmeny názorov najma na ekvivalenty jed-
notlivých pojmov. Jednou z ciest móže byť i dvojstran-
ná, alebo viacstranná spolupráca pri vydávaní máp na-
príklad z pohraničných turistických oblastí, ako o tom
svedčí príklad spoluvydavateIstva VEB Landkarten-
verlag a_Kartografil.; n. p. Praha pri vydaní turistickcj
mapy "Ceskosaské Svajčiarsko".
Na kolokviu pa ďalflj ilustroval vývoj skvalitúovania

orientačných plánov miest a uutomáp v NDR, ktoré sú
v súčasnom období. na vysokom stupni tak z hIadiska
splňania účelu, ako i z hIadiska kartografickf'j interpre-
tácie.
Na výstavo máp, ktorá bola pri tojto prílditosti zria-

dená boli demonštrovanó nátlačky nového Autoatlasll
NDR v mierke I : 200 000, ktorý má v'yjsť začiatkom
roku 1974. Zaujali tiež vodácke mapy, vytlačené na no-
vom materiálu zn. HEKOSYN, ktorý vyrábajú papierne
NDR čiastočne z celulózy a čiastočne zo syntetických
látok. Napriek vyššej c~ne si tento matOl:iál úsp~šne
razí cestu najma pro jeho vyššie parametre: vačšiu odol-
nosť voči poveternost.ným podmienkam (vlhkosti) a pre
vii.čšiu trvácnosť pri viacnásobnom Rkladaní. Mapy na
podobnom materiá!i by iste uvítali i naši tnristi, vodáci
a pod.
VydavateIstvu VEB Landkartenverlag patrí vdaka

za aktuálne, veImi užitočné a dobro organizované kolo-
kvium. Očakáva sa, že rozhovory o možnostiach medzi-
národnej unifikácie značkov~'ch kIúčov na mapách pre
cestovný ruch budú pokračovaL

I ,!,y. Ján Pravda,
rUGK, Bratislava,

Ing. Lýdia Pravdová,
Slovenská kartogra{ia, Bratislava
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