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Závislost elipsy chyb vytyčeného bodu
na chybách vytytovací sítě

Při velmi přesných vytyčovacích pracích je často
důležité znát velikost středních chyb v různém směru.
Zajímavé je též posouzení, do jaké míry chyby vyty-
čovací sítě ovlivňují chybu vytyčeného bodu. Určité
závěry dovolují výsledky dosažené při pokusném mě-
ření, kdy pro vytyčovací práce byl použit téměř při-
mý, kilometr dlouhý pořad o průměrné délce polygono-
vých stran 120 m a střední chybě v poloze prostředního
bodu mp = 17 mm. Souřadnice jednotlivých bodů
pořadu byly určeny pětkrát, vždy nezávisle měřenými
pořady, u nichž délky byly určeny paralakticky.
V druhém případě byla vytyčovací síť tvořena troj-
úhelníkovými řetězci, šestkrát nezávisle určenými
(obr. 1). Body řetězce jsou charakterizovány maximál·
ní chybou v poloze mp = 17 mm a minimální chybou
mp = 9 mm. Polygonové pořady i řetězce byly směrově
připojeny na záměru spojující koncové body.

"Skutečné souřadnice" bodů vytyčovaci sítě
byly určeny rajóny s délkami měřenými elektrooptic-
kým dálkoměrem EOS a též velmi přesnou polygono-
metrií s oboustrannou základnovou lati (Adámkovou
metodou). Shoda mezi dvojím nezávislým určením
"skutečných souřadnic" byla velmi dobrá [1] a střední

Doc. Ing. Otakar Vosika, CSc.,
katedra .speclálni geodézle FSv ČVUT v Praze

chyba v poloze takto určených bodů je velmi malá,
mp • 4 mm.

Proto rozdíly mezi "skutečnými souřadnicemi"
a souřadnicemi určenými jednotlivými pořady nebo
řetězci se považují za "skutečné" chyby v souřad-
nicích Ey a Ex.

2. Vliv chyb sítě na přesnost vytyěeného bodu

Souřadnice polárně vytyěeného bodu C (obr. 2) jsou
dány rovnicemi:

Xc = XA + 8 cos (q; + co) ,

Yo = YA + 8 sin (q; + co) .

ps
/

/
I ci /
I .
''1 ./
I /i,'' •.•", _------ ••c

! (/_1-----.

Rovnice určující vliv chyb sítě na souřadnice
vytyčeného bodu se získají aplikaci zákona hromadění
chyb. Předpokládá se tedy, že vlastní vytyčení je bez-
chybné a pak skutečné chyby v souřadnicích bodu C
pro metodu polární jsou:

1973/271



Gelldetický a kartografický obzor
272 roi!ník 19/61, i!íslo 10/1973

Vosika, O.: Závislost elipsy chyb vytyčeného bodu
na chybách vytyčovact sttě

• eq;CC
eXa = EXA - s sm (q; + w) -- ,

pCc

eq;ec
eYa = EYA + s cos (q; + W) - ,pCc

eq;ec = co~q; (ey _ ey ) +
pec d B A

sinq; .+ -d- (eXA - eXB)'

1 '
eXa = J(eXA cotgW2 + eXB cotgw1 + eYB - eYA)'

(8)

kde J = cotg W1+ cotg W2 a

1
eYa = J (eYAcotgw2+ eYBcotgwt-eXB + eXA)'

(9)

Stejně lze určit rovnice pro skutečnou chybu eXa a eYa
pro metodu ortogonální. Porovnáním Se zjistí [1], že
vliv chyb vytyčovacf sítě na určovaný bod je pro
metodu ortogonální i polární stejný.

Pokud jsou tedy známé skutečné chyby v sou-
řadnicích bodů vytyčovací sítě, lze podle rovnic (5),
(6), (7), (8) a (9) určit velikost chyp eYa a eYa vytyčo-
vaného bodu způsobených chybami sítě. Ze zmíně-
ných rovnic pak dále plyne, že velikost chyb eXa
a eyc je závislá nejen na velikosti chyb ve výchozích
bodech sítě, ale mění se též spojitě v závislosti na polo-
ze vytyčovaného bodu vzhledem k výchozí straně sítě.
Tato skutečnost se pochopitelně projevuje i v elipsách
óhyb vytyčených bodů, jejichž velikost se mění. též
v závislosti na poloze vzhledem k výchozím bodům
sítě. Každý nově 1;1rčovanýbod bude tedy mít poněkud
jinou přesnost vyjádřenou elipsou chyb.

Z každé dvojice výchozích bodů A a R polygonové sítě
nebo řetězců, jejichž souřadnice jsou určeny např.
určitým pořadem, se výpočtem rovnic (5), (6), (7)
nebo (8) a (9), podle metody vytyčení, stanoví velikost
"skutečných chyb" v souřadnicích vytyčovaného bo-
du O, eyc a eYa' Pro skupinu bodů vytyčovaných z jed-
né dvojice výchozích bodů určitého polygonového
pořadu nebo řetězce jsou hodnoty chyb v souřadnicích
těchto výchozích bodů eXA' ey A' eXB a EYB konstant-
ními veličinami. Velikost chyb eXa a eYa vytyčeného
bodu O je určena též jeho polohou vzhledem k vý-
chozím bodům sítě. Proto každý bod O vytyčovaný
z téže dvojice výchozích'bodů A a R, ale jejichž sou-
řadnice jsou určeny jiným pořadem nebo řetězcem,
má poněkud jinou velikost "skutečných chyb" ex.. .. a
a EYczpůsohenou právě rozdílnými hodnotami "sku_
~ečných chyb"v souřadnicích výchozích bodů sítě.

Uváží-li se, že tentýž bod O je určen např. ze
šesti řetězců, a ze stejných bodů A a B,lze považovat

"skutečné chyby" eYa a ey c za statistický soubor (ikdyž
velmi malý) v určení bodu O. Směrník hlavní poloosy
elipsy chyb [2] je pak určen rovnicí:

2{n[exaeYa] - [exa] [eYa]}

n{[exaexa] - [eyceYa]} - [exa]2 + [eYC]2
(10)

Hodnoty extrémních středních chyb ve směru os
pravděpodobnosti se vypočtou z rovnic:

[7777] = [exaexc] sin2 Wo - [exceyc] sin 2wo +
+ [eYaeYa] cos2 wo, (12)

m~= [7777]
n

[eXaeXa] . [exceYa]
---sln2 wo- ---- sin2wo+n n

[eyceYa]
+ ---cos2WO' (14)n

Obr. 4: M'ť-toda protínání. Souřadnice stanovisek byly
určeny přímým polygonovým pořadem
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Naznačeným způsobem lze určit elipsu chyb libo-
volného bodu. Výpočet je poměrně pracný, lze však
použít k řešeni samočinného počítače.

Z většího počtu určení elips chyb jsou vybrány
typické alternativy. Výsledky jsou předkládány pouze
v grafické formě, neboť tabulky jsou přiliš rozsáhlé.

a) K vytyčeni bylo použito přímého polygonového
pořadu. Jak ukazuje obr. 4, při vytyčeni protínánim
elipsy chyb jednotlivých bodů 1 až 21 jsou sice
u každého bodu různé, ale vzájemně se přfliš neliší
a blfží se elipsám chyb výchozích bodů sítě 33 a 34.

Mě~ítko elips chyb:
1 cm
I I

Obr. 5: Metoda polární. Stanoviskem je bod 34, jehož
soufadnice byly určeny přímým polygonovým pofadem

Při vytyčeni polárně nebo ortogonálně (obr. 5)
jsou elipsy chyb velmi podobné elipsám u protínání,
jejich vzájemná podoba je však ještě větší. Výraznější
změna je pouze u bodu 21, který je umístěn poblíž
středu polygonové strany. Tato shoda je způsobena
téměř stejnými elipsami chyb výchozích. bodů 33 a 34.

b) Při použití řetězce jako vytyčovaef sítě větši-
nou hlavni poloosy elipsy ·chyb bodů sítě nesledují
směr řetězce, neboť vztahy, které působí na přesnost
jednotlivých souřadnic, jsou podstatně· složitější jak
u přímého polygonového pořadu.

Bude-li vytyčováno protínánim, pak (obr. 6, 7
a 8) jsou výsledné elipsy cpyb spojitě závislé na elip-

"" "
" " "

Obr. 6: Metoda protínání. Soufadnice stanovisek určeny
fetězcem

sách chyb výchozích bodů sítě a na poloze vytyčova-
ného bodu. Zvlášť výrazně je to patrné z obr. 8, kde
se předpokládá, že trigonometrický bod 165 je pro
účely vytyčeni bezchybný. .

/,,- - .....•.•.

/ II "

I \
, 134.--_°1_.- "
\ I..

Kěfítko elips c~b:

1 cm
I I

Obr. 7: Metodapiotínání. Souřaanice stanovisek určeny
fet~(;em .
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Vostka, O.: Z6.vislost elipsy chybvytyčen~ho bodu
na chybách vytyčovact sítě

..--;;
,..•'--

'"
7'~ .. ,

~
---H"''''•.. ,•.. -------

Obr. 8: Metoda protínání. Souřadnice stanovisek určeny
řetězcem

Zcela jinak je tomu u vytyčení metodou polární
nebo ortogonální. Z obr. 9 a 10 je zřejmý rozhodující
vliv výchozího bodu (na obr. označen plným krouž"
kem). Orientační bod se na velikosti a směru hlavních
poloos podlli velmi málo. Lze říci, že u polární aorto·
gonální metody elipsy chyb vytyčených bodú budou
velmi. podobné elipse výchozího bodu sítě.

Obr. 9: Metoda polární. Stanoviskem je bod 91. So'Uřad.
nice výchozích bod'" js.ou určeny řetězcem

,I:)

"", 165

~.....--
' •... 92•..._-

"."_ / IIl1'ítko.lip. e~b:·
.>'.•...,. ~Il" ..._ •..___ ",,' _~---_/

~':----G--_, •..
'- -- -_/

~':----F--_- •..--_.. \---_ ....••

~

-----
\ ---••...•. . ......•.

..... _- '- -- -_ .•.

~
~------'--•... •..
'-'''' \-----,,;

~
----- --,

•.. -.•.._--- •..•
------,

Obr. 10: Metoda polární. Stanoviskem je bod 92. Sou.
řadnice výchozích bodů jsou určeny řetězcem

Z výsledkú je patrno, že určené elipsy chyb vy.
tyčených bodú se spojitě mění v závislosti na poloze
vytyčovaného bodu, přirozeně vzhledem k výchozím
bodúm a k elipsám chyb v nich a to tak, že v blízkosti
jednoho výchozího bodu přechází v limitě v elipsu
chyb tohoto bodu.

Poněvadž u metody polární a ortogonální je spo·
jitost podstatně jednodušší, lze přibližně odhadnout
velikost i směr hlavních poloos elips chyb vytyčených
bodú. Předpokládá se však, že k vytyčení bylo použi.
to bodú vzájemně na sobě závislých, tedy bodú poly.
gonového pořadu, řetězce apod. Zcela jiné závěry platí,
bude·li vytyčováno z bodú vzájemně nezávislých,
např. bodú rúzných polygonových pořadú.

[1] VOSIKA, O.: Vytyčování inženýrských projektů.
Výzkumná zpráva úkolu č. 392 A/68-70. Stavebni
fakulta, Praha 1971.

[2] BŮHM, J.: Vyrovnávací počet. SNTL. Praha 1964.
[3] PŘESLIČKA, V.: Elipsa chyb bodů podrobného

vytyčeni v závislosti na chybách vytyčovací sítě.
Diplomová práce, ČVUT, Praha 1972. Vedoucí O.
Vosika, konsultant Doc. E. Procházka.

[4] SMOLKA, A.: Působeni chyb vytyčovací sítě na
přesnost vytyčeného bodu. Diplomová práce, ČVUT.
Praha 1972. Vedouci O. Vosika.

Do redakce došlo 1. lI. 1972

Lektoroval:Doc. Ing. Dr. Jan KaJpar. CSc••
Geofyzlkálnf ústav ČSAV
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Rodnotenie grafickej zaplnenosti mapy, resp. určitej
plochy kresbou je ovplyvnené fudským okom,
ktoré podlieha určitým psychickým stavom. Pri ne·
homogennej obsahovej zaplnenosti je rozdiel na akej
vefkej ploche sa vyšetruje grafická zaplnenosť ..

1.1 Vťah medzi hrúbkou ěiary a vzdialenosťou pozo-
rovania.

Zraková ostrosť je schopnosť oka rozlíšiť minimálnu
vzdialenosť bodov v rovinnom zrakovom poli. Mierou
zrakovej ostrosti je uhol ťX, ktorý zvierajú priamky
vedené z oka cez odlišitefné body predlohy (obr. 1). Tab. 2
Potom podfa [7] [8] platí vzťah:

L1L
ťX = -Z-·e·

Grafické spracovanie mapy, vyhovujúce optimál.
nym požiadavkám na úplnosť obsahu je náročné.
Mapa slúži ako súhrnný grafický záznam prvkov,
javov a ich funkcií. Požiadavky na obsah súčasnej
mapy sú čím ďalej náročnejšie a špecializovanejšie,
predovšetkým na jej obsahovú bohatosť, podrobnosť
a pohotovosť. Zaplnenosť mapy kresbou je pri doteraz
vykonávanej generalizácii do značnej miery sub.
jektívna. Vzniká požiadavka optimalizácie a normali·
zácie tvorby a spracovania máp. Grafická zaplnenosť
mapy je jedným z parametrov na riešenie objektivity
kartografickej optimalizácie a normalizácie. Podfa prí.
stupných informácií nie je doteraz komplexne vy.
riešená. Týmito otázkami sa zaoberá práca [4].
Jej obsahom je: hodnotenie grafickej zaplnenosti

mapy vyplývajúce z vlastností fudského oka, rozbor
obsahu zaplnenosti jednotkovej plochy a urěenie
jednotkovej plochy ostrého videnia.

Táto téma bola spracovaná v rámci študentskej ve-
deckej odbornej činnosti (ŠVOO) na odbore geodézie
a kartografie Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave.
Na celoštátnej študentskej vedeckej konferencii sta-
vebných fakúlt, konanej v Bratislave v r. 1972 sa
umiestnila na 1. mieste. Vedúci študentského kolektí.
vu bol Štefan Kondáš, členovia Ján Bogár, .Tozef
Olczár. Odborný vedúci Ing. Milan Ráj ek, CSc.

1
0=-,

ťX

kde uhol ťX sa uvažuje v minutách.
Tento vztah určujú fyzikálne, anatomicko-fyziologické
a psychické podmienky, ktoré navzájom pasobia
a podfa okolností niektoré z nich S8, p1'ejavujú výraz.
nejšie. Rejda, [3], a ďalší viacerými meraniami zistili,

Ing. Milan Hájek, CSc.,
Štefan Kondái,

SYŠT, Katedra mapovania a pozemkových
úprav Bratislava

že priemerná zraková ostrost
pre zrakový uhol jednej mi-
nuty je o = 1. Norma zrako-
vej ostrosti je uvedená v tab. 1.
Najbližšia vzdialenosť ostré·
ho pozorovania kresby vyplý-
va z akomodácie oka a závi.
sí na veku. Vzdialenosť l "'-' 250 1.
mm vyhovuje len do veku 40
rokov (tab. 2).
Ako uvádza Šipoš [7] na

zrakovú ostrosť vplývajú: kon-
trast rozlišovacích bodov oko.
lia, miesto zobrazenia stimu-
lujúceho objektu na sietnici, Obr. 1
zloženie svetla, šírka zornič-
ky, tvar pozorovaného objektu, vek, psychické čini-
tele, razne faktory ako slzné mazivo, monokulárna
a binokulárna zraková ostrosť a podobne.
Pri vyšetrovaní grafickej zaplnenosti mapy sa vy.

chádza z poznatku, že mierou zrakovej ostrosti je uhol
ťX = 1'.
Vlastnosti oka dovofujú použiť minimálnu hrúbku

čiar 0,073 mm, (tab. 1). Empiricky zistená minimálna
hrúbka čiary na otlačkoch máp vefkých mierok podfa
[6] je 0,128 mm. OSN (z r. 1971) pre čiary na mapách
vefkých mierok udáva minimálnu hrúbku čiar 0,13 mm.

Z~"Kovt \/UJI"LE' N"JI'1ENSI" ~OZLlS()' z~"KovA

UHOL ",ou V"C." VZOI"L. OST~O.st POZNAI'1K"

",," L AL r:J
f ••• " 1","'1

10
. o.on ',00 •• d normu

10 0.024 ).00 •• d normu

JO 0.016 4.00 .ad nor,"u
40 0.041 1.~0 .ad nor mu

o
1.20U .. 0.064 .ad normu..

0.07 ) 1.00 NO~I'1"60

70 0.015 O,es pod normu

10 0·0t7 0.75 pod norm ••

r-

~ NajbliUia yzdiil!. ~ Akomodácia
Nljblitiil vzdial.

"komodicl" ~ u
~ o .komodic:ie oka ON o akom.dácic ok..>~ > ~> e 't dloptriacl't

Imml
't dioptriacl't 1",",1

10 14 65 )0 , 140·150

15 t2,~ 15 40 • 200 ·,)00

20 11 10 ·120 ~O ) 600'1000

2S 10 UO 60 0·1 -
•

Vzhfadom na túto hrúbku čiarya zrakovú ostrost
je ma::rimálna vzdialenosť pozorovania mapy lmax =
= 45 cm.
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1.2Urěenie jednotkovej plochy ostrého videnia
Na akej verkej jednotkovej ploche treba zisťovať

grafickú zaplnenosť mapy1 Po kOllZultáciach aj s oč-
nými lekármi bol zvolený postup podrobne opísaný
v práci [4]. Vychádza z poznatku, že pri sústredenom
pozorovaní centrálneho bodu ohraničenej plochy má
pozornosť vnemu oka určité hranice. Je to ostrý
a reakčný vnem.
Experimentálne určenie ostrého vnemu spočíva

v nasledovnom postupe:
1. zostavenie písmen verkej abecedy v okolí centrál-
ného bodu,

2. zisťovanie okolia centrálneho bodu, t.j. ohraničenie
ostrého plošného vnemu,

3. výpočet verkosti a tvaru jednotkovej plochy
ostrého videnia.
Písmeno E na bielom podklade (rozmery: výška

90 mm, šírka 70 mm, hrúbka 0,2 mm) rudské oko
ostro vníma z maximálnej vzdialenosti 70 cm, za
predpokladu sústredeného sledovania geometrického
stredu, (obr. 2a). Ako náhle sa plocha písmena E vyplní
menšími písmenami (obr. 2b), potom rudské oko ne-
dokáže ostro vnímať všetky písmená. Verkosť vyplňu-
júcich písmen (obrazcov) vychádza zo smerníc [9].
Minimálny rozmer mapových značiek je 0,7 mm.

Okolie centrálneho bodu možno sledovať z roznych
vzdialeností pre príslušnú minimálnu hrúbku čiary.
Krajné ostro vnímané písmeno sa zistí v osmich
symetrických smeroch vzhradom na centrálny bod
pozorovania, (obr. 3). Získané hodnoty sú v tab. 3.
Potom sa dajú definovať prvky ostrého plošného
videnia:
- zorný uhol ostrého plošného videnia (x',
- priemer jednotkovej plochy LIL.
Z tab. 3 vyplýva, že tvar plochy ostrého videnia je

hlízky kružnici. Na základe výpočtu je zorný uhol (x'

Q

U

l. Poz.oro .•.•td t.1 POlorout.I' ~. 2 ~eloro .••ur t.) li .

~~ "t;/2 Imml 6Li/2 Imml "L,/2 I""'" lm""
1 2 1 2 1 2 , 2, 7 • • 7 7 •

2 7 7 7 • 7 7

) 7 • • • • 7

• 7 7 • • • 1 o·

=~
S 7 • 7 7 7 •• • • 7 • 1 ,
7 7 7 7 • • ,
• , , , • 7 1

r Sl S2 S7 SO S7 S2

"L;l2 7.1 '.S 7.1 U 7.1 65

pre ostré plošné videnie 2 o 04' . Výpočet verkosti
jednotkovej plochy sa musí vzťahovať na určitú
vzdialenosť.
Priemer jednotkovej plochy LIL sa vypočíta zo

vzťahu

V práci [4] je LiL = 15,6 mm.
Aby príslušná jednotková plocha bola jednoznačná,
prakticky upotrebiterná, zvolila sa v tvare štvorca
vpísaného do kružnice. Strana štvorca, podra vzťahu

má hodnotu 11,0 mm. Tým je daná minimálna ver-
kosť plochy ostrého videnia pre rudské oko, ktorá
sa dá hodnotiť pri sústredenom sledovanícentrálneho
bodu. Pritom sa však vychádza z minimálnej hrúbky
čiar pri tvorbe máp.
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2. Experimentálne urěenie koeficientu opti-
málnej grafickej zaplnenosti mapy

2.1 Met6da zist'ovania grafickej zaplnenosti mapy

Sledovanie grafickej zaplnenosti sa vykonalo na
čiernobielej súkopii polohopisu, vodstva, výškopisu
vrátane popisu. Podkladom pre štatistické spracovanie
boli čo do vefkosti určené jednotkové plochy vystrih-
nuté z 316 cm2 vzorkovej plochy a prilepené na testo-
vacie listy. Testovaných jednotkových ploch
(ďalej TJPL) bolo 280 a počet testujúci.ch 105. Testu.
júci muži a ženy boli zaradení do troch vekových
skupín. Zúčastnili sa osoby, ktoré majú dobrú prax
v čítaní obsahu mapy. Testovaní posudzovali a hod-
notili TJPL v poradí 1 až 280, s ohradom na čitatef.
nosť, prehfadnosť a grafickú zaplnenosť. Stupne hod.
notenia boli málo (M), stredne (8), alebo vefmi
zaplnené (V). Počet hlasov v jednotlivých vekových
skupinách je nasledovný:

od 20-30 rokov 15 testujúcich - žien
25 testujúcich - mužov

od 30-40 rokov 15 testujúcich - žien
20 testujúcich - mužov

od 40 a viac rokov 10 testujúcich - žien
20 testujúcich - mužov

2.2 Výber testovaných jednotkových pl6ch a ich op-
timálne grafické zaplnenie

Reprezentatívny výber TJPL sa vybral z 280 ploch
z celkového počtu 29400 testovaných hlasov. Tento
výber testovaných jednotkových ploch hodnotených
stredne (8) je vybraný vzhfadom na vekové skupiny.
Minimálny počet hlasov v príslušných· vekových sku-
pinách vychádza z najnižšej hladiny významnosti,
(tab. 4). Len tie TJPL sú zaradené do výsledného
spracovania, u ktOlých je minimálny počet hlasov
v každej z vekových skupín.
Pomer zakreslenej k celkovej ploche mapy vyjadruje

koeficient grafickej zaplnenosti mapy (K). Vychádza-
júc z tejto definície u stredne hodnotených TJPL sa
vypočítala grafická zaplnenosť. Hrúbky prvkov obsa.
hll mapy na originále sa meraliokulou a držky na
niekofko násobných zviičšeninách.

o
Po t: I! t hli, O' \j' . jednotlivých 'k u pi nic h , ~t~- .c o

o A. ~ :?
~E :! e n y ,., u i i .. - ~ .•• o-.~

20· 10 (1) 10"0 (2) 40 IYiac ()} l : io- 20· 10 (1) 10 ·.0 (2) .• O I VilC (J)

100 1S 1S 10 2S 20 10 lOS O

9S " " 9 24 19 19 99 1

90 14 14 9 22 18 11 'S 24

IS 1) 1) • 21 17 17 19 "

Prvky obsahu mapy sa vzhradom na hrúbky čiar
roztriedili do troch kategórií, (tab. 5). výpočtom sa
potom zistila plocha optimálnej grafickej zaplnenosti
mapy na základe priemernej zaplnenosti TJPL.
V troch sledovaných kategóriach je p 10šn á za p ln e-
nosť (Pi) nasledovná:
- prevaha tenkých čiar Pi =.= 14 mm2jl cm2

- prevaha tenkých čiar a popisu P~= 18mmjl cm2

_. prevaha hrubých čiar a popisu Pa = 17mm2jlcm2

Tieto výsledky sú vyhovujúce pre 90 % testujúcich.
Rozptyl v tab. 5 je od 11 do 25 mm2• Uvedená hodnota
je jednoznačne zdovodnená optickým klamom, ktorý
hrá významnú úlohu pri testovaní T.JPL.

Tab. 5

~ KA TEGCRIA .~~ KATEGCRIA.~..•
TENKÝCH nWKieH K.ueit" TE:NKYCH TtNKtCH HIUote.oU o- ~ ..

~~ llAIt. ČI..,'" "'~ ČI'"
t,••• t,•••t'A' A !"'OPISU " POPISU

~~ A .-oPISU A pOPISU

25 211'85 IH /501
27 151,6 157 fS-:J9

28 17'78 1/53 1521

33 /3·38 171 /851

35 '6-S! 17g 16·80
3g ,,,7. 180 13·3.
.3 (9'''0

~
{9·+2

•• 13·28 ,.."
s. 2091 192 16·67
057 19'52 Igg '''"3
62 ts+Z 211 1567
66 lB'?' :US ~S2
68 '3'7+ 217 19""-
76 15·50 219 21''''
83 13·62 233 20'15
8. 12·8. 238 105OD
805 '757 ~ "'33
'3 226g 2+7 11·32
gg 18'GG 2+9 IS-66
10. 16-+1 250 Q'93

lOS 16·7. 25. /+,051

108 1+111 2I5D IS·U
ff6 13'+6 267 INS
117 1886 2tJ8 ' 16'83
126 13'05+ 27+ 12'lf>
131 16·7( 277 17,00
132 IU7
133 13·79 C., 3+125 2SHI _'Sg
135 1527 n., 23 ~ 23

138 11,+5 ~II 1.·1+ f7.,+ '7'U
1+15 1.'20

1+7 17·/53 c. f+D12 '0782 IN'$2

1'91 21'82 ". '" 6 8

1+' 16'Sg P;.• "'-1M rt"., /7·n
1053 1+,5'7

Na základe Pi sa vypočítali koeficienty optimálnej
grafickej zaplnenosti pre vybrané TJPL v jednotlivých
kategóriách (K1 = 0,14, K~= 0,18, K3 = 0,17). Po
rozbore rozptylu v tab. 5 a výsledných koeficientov
K1, K2, K3 sa stanovil koeficient optimálnej gra·
fickej zaplnenosti mapy pre jednofarebnú kresbu
(čierna kresba na bielom podklade) Kopt, = 0,18.
Koeficient maximálnej grafickej zaplnenosti sa zvolil
ako ,dvojnásobok Kopt., t.j. Kmax• = 0,36. Experiment
potvrdil výsledky dosiahnuté v [2].
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Presnosť plošnej grafickej zaplnenosti jednotkovej
ochy je. odvodená z mapového obsahu na ňom.
:iemerne obsah TJPL tvoria prvky o ploche 1mm2

'i držke čiar d = 5,0 mm a hrúbke h = 0,20 mm.
,redná chyba odsunutia dlžky je ma = ± 0,3 mm
hrúbky čiar mh = ± 0,02 mm. Potom stredná chyba
ošnej grafi.ckej zaplnenosti jedného prvku, [1], je

mp = ± Vh2m~ + d2m~= ± 0,12 mm2• (5)

t predpokladu, že plošná grafická zaplnenosť jednot-
)vej plochy je 18mm2, potom takáto plocha obsahuje
I prvkov o ploche 1mm2• Z toho vyplývá, že celková
redná chyba plošnej grafi.ckej zaplnenosti

omerná chyba plošnej grafickej zaplnenosti jednot-
wej plochy

Analytické metódy v kartografickej tvorbe vyža-
lljú definovať model kartografickej generalizácie pre
rolenú verkosť vzťažnej jednotkovej plochy tak, aby
ýber prvkov rešpektoval tiež kvantitatívne normy.
ieto požadujú zaplnenie odvodenej mapy kresbou
t účelom výpočtu príslušného stupňa a charakteru
~neralizácie. Pri tvorbe obsahu mapy v počítačoch
udú vyjadrené hodnot~ o prvkoch počtom, dlžkou
z nich sa vypočíta aj pom-eslená plocha. Predpokladá
t, že postupné zaplňovanie plochy prvkami mapy bu-
e prebiehať podra pravidiel kategorizácie a klasifi.kácie
bude vyjadrené pomocou mapových značiek, až po
aplnenie normy. Takáto norma ako optimálna za-
lnenosť jednotkovej plochy je určená v práci [4].
ravrhuje sa 18 % čiernej kresby na bielom pod-
lade. Teoretické odvodenie normy vychádzalo z ex-
erimentálne stanovenej jednotkovej plochy (121 mm2)

ri rešpektování minimálnej hrúbky čiary (0,13 mm),
liery zrakovej ostrosti (IX' = 2°), maximálnej vzdia-
mosti pozorovania (l = 45 cm). Za maximálnu
odnotu zaplnenosti jednotkovej plochy možno po-
ažovať 36 % pokreslenej plochy. Takáto za-
lnenosť dovoruje, aby priemerne skúsený "užívater"
lapy postupne vnímal a vyhodnocoval jednotlivé jej
rvky obsahu.

1] BQHM J.: Vyrovnávací počet. Praha, SNTL 1964
2] HAJEK M.: Možnosti prestanovenie objektívnych
zásad redakčného a výtvarného spracovania máp
s využitím automatizovaného záznamu. Kandidátska
dizertačná práca,Bratislava 1971

3]HEJDA J.: Optika a optické prístroje. Bratislava,
SVTL 1965

i] KONDAš Š. a kol.: Grafická ~aplnenosť mapy.
Študentská vedecká práca, SVŠT ,Bratislava 1972

5] KovAčKA M. - KONTŠEKOVA O.: Štatistické
met6dy. ALFA Bratislava 1962

6] KÚDETIA P.: Príspevok na vyhotovenie účelových
máp pre územné plánovanie v rámci TlIM. Kandi.
dátska dizertačná práca, Bratislava 1968

[7] š1poš I.: Výskum vplyvu tvaru optotypu na os-
trost zraku metódou konštantných podnetov. Psy-
chologické štúdie č. 6, SAV, Bratislava 1964

[8] š1pOS 1.: K problémom zrakovej ostrosti a metóde
jej merania. Psychologické štúdie č. 5, SAV, Bra·
tislava 1965

[9] Smluvené značky, vzorru'k písma a seznam zkratek.
Praha 1967.

Do redakce došlo 30. 1. 1973.

Lektoroval: Ing. Zdenko Matula,
Slovenská kartografia, n.p., Bratislava

Gridinoc, M., Horlaci, V.: Amplasarea ,i amenajarea dru-
murilor agricole (Rozmiestnenie a výstavba polných
ciest], Ceres, Bucure~ti, 1970, 218 strán, 106 obr., 42
tab., 9,75 Lei.
V knihe je podrobnou, prltom prehladnou formou

komplexne rozpracovaná problematika rozmiestnenla
siete polných ciest, spracovávanla technIckých projek-
tov, trasovania a vytyčovanla polných ciest, ako aj práce
súvisiace s výst'arvbou a údržbou polných clest.
V úvodnej častl 1. kap. "s i e t p o 1n Ý c h ci e s t" SB.

pou'kazuje na význam a charakteristi'ku polnohospodár-
skej dopravy, na zvláštnosti polnohospodárskej cestnej
siete, na nutnost jej pre'stavby a pod. Ďalej je rozvedená
klasifikácia cie5t, požiadavky na porné cesty z hladiska
p,ouživaných dopravných 'prostrledkov, určenle priemer-
něho ročného objemu prepravy, optimálnej hustoty pol-
ných ciest a pod.
II. kapitola "r o z m I e s tne n 1e p o 1n Ý c h

c i e s t" je venov'a,ná otázkam štúdH,' potrebných na
správne rozmiestnenie a výstavbu polných ciest. Podrob-
ne sú rozvedené požiadavky rozmiestnenia cestne'] sie-
te v špec'iťických podmienkach, a to: v územi,ach s or-
nou pódou, v rovinatých a kopcovitých územiach, v pa-
slenkárskych, vinohr,adníckych a ovocinárskych oblas-
tlach, v oblastiach s individuálnym sposobom hosp:>dá-
renia, ako aj zásady rozmiestnenia polných ciest vo
vnútrl výrobných stredísk.
V kap. III. -- "geometrické prvky (elemen-

ty] po 1n Ý c h ci e s t" sa rozvádzajú zásady projek-
tovania polných cie5t, ako vorba osI cesty a jej Zlakres-
lenie do polohopisných a výškopisoných plánov, cestné
objekty (krlžO'vatky, pripojky, rampy, výhybne a pod.),
krltériá na určenie a volbu nivelety cesty, na spraco-
vanie pozdlžnych, prlečnych profilov la pod.
V kap. IV.- "trasovanie (vytýčenle] polných

c ,ie s ť" prebraté sú zásady vytýčenla osi cesty a zásady
vytýčenia priečnych profilov.
V kap. V. "v Ý s t a v b a s pod n e j č a stI c e sty"

venujú autori pozornost zemným prác'am, najm1i zloženlu
zemin, určen:lu kubatúr zemných prác, presunu zemín,
výpočtu plOch násypov a výkopov. Dkrem toho sa tu
zmleňujú o časovom harmonograme zemných prác,
o ochrane zemného telesa pred účlnkaml vody, o oper-
ných konštrukclách a podrobna rozoberajú c,estné ob-
jekty.
V kap. VI. - "voz o v k a (vrchná čast cesty)" sa pf-

še o typoch vozovle,k, o chemických stabil1zátoroch, o dl-
menzovaní vozovlek, o lch konštrukciách, o podloži a
pridružených prácach.
V kap. VII. a VIII. autorl rozoberajú e k o no ml c k é

problémy súvisiace s rozmlestnením, prestavbou a
údržbou porných clest.

Doc. Ing. Ivan RyMrsky, CSc.,
Katedra mapovania

a pozemkových úprav,
SVTŠ Bratislava
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Výsledky opakovaných měření
na zku~ebním nivelačním okruhu
v Podbabě

Pro zácvik observátorů a přezkoušení nivelačních
soupra v byl v roce 1939zřízen zkušební nivelační okruh
ve Zbraslavi. V roce 1941 byl přemístěn do prostoru
Slivence, kde byla měření prováděna již pravidelně
všemi četami před zahájením polních prací. Ani tento
okruh však nevyhovoval všem požadavkům, vzhledem
k malým převýšením mezi body okruhu a vesměs
nevyhovující stabilitě nivelačních značek.

Proto byl navržen a v roce 1952 vybudován zku-
šební nivelační okruh v Podbabě. Původní okruh
z roku 1952 měl 22 bodů vybraných z dosavadních
bodů PNS Praha a nivelačního pořadu Kobylisy - Ru-
zyně a bodů nově osazených v roce 1952, včetně
5 bodů dvou odbočných pořadů. Převážná část bodů
je stabilizována nástěnnými značkami, zastoupeny
jsou i povrchové nivelační kameny a značky osazené
ve skalách, takže značky a stabilizace zde použité tvoří
reprezentativní vzorek nivelačních značek a stabilizací
typických pro pořady státní nivelační sítě. V dalších
letech byl zkušební okruh doplňován novými typy
stabilizací, zaváděnými v té době též do státní sítě.
Většinou to byly tzv. hloubkové stabilizace [5] a znač-
ky ve skalách.

Současný stav zkušebního nivelačního okruhu uka-
zuje obr~zek 1. Samotný okruh tvoří uzavřený poly-
gon o delce 5,450 km s 21 body. Ostatní body jsou
sdruženy v osmi odbočných pořadech.

N na.těma' znočk;J
S ZflBČka '" si<ále

NK povrcho'lý nive!ačm'JrM"tn
HS hloubJcová ,tabilizace

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

1.1 Měření na zkušebním nivelačním okruhu.

Před zahájením polních nivelačních prací zamen
každá nivelační četa Geodetického ústavu v Praze
nivelační okruh jako uzavřený polygon oběma směry.
Každý rok se počet skupin mění podle rozsahu pláno-
vaných prací, ale v průměru zaměřuje zkušební okruh
každoročně 8 nivelačních čet. Práce jsou pravidelně
zahajovány začátkem dubna.
Po návratu z polních prací zaměří každá četa ještě

část zkušebního nivelačního okruhu, tzv. nivelační
základnu. Podzimní měření jsou z pochopitelných
důvodů vzájemně časově odlehlejší. Tuto okolnost je
nutno brát v úvahu při rozborech naměřených vý-
sledků.
Zkušební nivelační okruh je od svého založení za-

měřován metodou velmi přesné nivelace. Od roku 1962
je jeho část, označená jako nivelační základna (úsek
mezi body 6b až ll- viz obrázek 1), měřena metodou
zvlášť přesné nivelace, jejíž technologie byla vypraco-
vána pro začínající program měření v síti opakovaných
nivelací.
Měření na nivelačním okruhu a základně nemají

vzhledem k své dlouhodobosti a množství výsledků
z jednoho časového období jen praktický význam
(zácvik nivelační čety a ověření nivelační soupravy),
ale rozborem výsledků lze získat i řadu zajímavých
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poznatků o nivelačních strojích, latích a jejich pro- TABULKA 1
měřování [1], vývoji přesnosti nivelačních měření
a také o stálosti různých typů stabilizací.

2.1 Střední kilometrové chyby mo,R, mO,L, mO,i'

Pro odhad dosahované přesnosti měření a jejího
dlouhodobého vývoje byly vypočteny střední kilo-
metrové chyby podle LalIemandových vzorců,

R, L, F ., .délka oddílu, úseku a obvod uzavřeného
polygonu ([R] = [L] = F)

e, A. .. ,rozdíly mezi měřením tam a zpět v od-
dílu a úseku ([e] = ,1.)

q> • , •uzávěr polygonu
nR, nL, nF' .. počet oddílů, úseků a obvodú poiygonů

v uvažované síti.
Za předpokladu působení jen nahodilých chyb by

hodnoty mO,R mO,L mO,F měly být vzájemně blízké
(s rozdíly nejvýše dvojnásobku "střední chyby střední
chyby", vypočtené pro soubory s nejmenším množst.
vím prvků - prakticky ze vztahu 2mO,F: V2nl' ),
Střední chyba naměřeného převýšení přitom roste
s odmocninou délky pořadu

mLlH.R = mo,R VR, mLlH,L = mO,L VL ,

mLlH,l'= mO,F VF. (2)

Při větším počtu oddílů, tvořících úsek nebo uzavře-
ný polygon, se již projevují systematické chyby hro-
madí0í se úměrně délce úseku. Přestává platit zákon
hromadění nahodilých chyb a získáme různé hodnoty
mo,R, mO,L, mo,F' Při skutečném působení systematic-
kých chyb platí mO,L > mo.L' Rozdíl mezi mO,L a mo,F je
způsoben odlišným uplatněním různých druhů syste-
matických chyb na A. a q>.

2.2 Hodnoty středních chyb mO,R mO,L mO,F, jejich tes-
tování a ěasový vývoj

Střední kilometrové chyby vypočtené ze všech
měření zkušebního nivelačního okruhu v Podbabě
(tabulka 1) ukazují na působení systematických chyb.
Platí výrazná nerovnost mO,L > mO,R a zřejmá je i ne-
rovnost mO,F > mO,L, která svědčí o větším uplatnění
chyb v aritmetických průměrech z dvojí nivelace než
v rozdílech mezi měřeními v obou směrech.
Hodnota mO,F představuje pro malé polygony nej-

spolehlivější odhad střední nahodilé kilometrové chyby
[2] a tedy podle zákona hromadění chyb mLlH =

= mO,FVS = ± 1,58 mm (pro S = 5,4 km).
Nerovnost mO,L > mO,R (± 0,60 > ± 0,45) svědčí

o značném působení systematických chyb i na poměr-
ně malou vzdálenost (L = 5,4 km). Zajímavá je shoda'
mO,R ~ mO,L (± 0,37 ~ ± 0,38) z podzimních měření
nivelační základny. Svědčí o vlivu pouze nahodilých
chyb a neuplatnění systematických chyb (pro S =
= 1 km) zvětšujících rozdíly mezi měřením tam a zpět.
Nerovnost m""LlH > mLlH,L (± 0,53 > ± 0,39) pro pod-

±mOlR ±mo.L ±mo,F

ROK jaro Ipodz. ja-o I IPOdZ.\ ja"o I
okruh I zákl. zákl.

-- nL _._- nL -- nF
okruh zákl. okruh

1952 0,46 0,62 0,36 0,68 11 0,38 6 0,61 11
53 0,46 0,50 0,37 0,79 8 0,23 9 0,58 8
54 0,46 0,50 0,46 0,31 6 0,82 8 0,25 6
55 0,48 0,33 - 0,74 9 - - 0,90 9
56 0,50 0,35 0,39 0,78 13 0,30 6 0,76 13
57 0,39 0,35 - 0,61 11 0,22 2 0,68 11
58 0,46 0,39 - 0,46 9 0,39 2 1,03 9
59 0,52 0,39 0,40 0,71 12 0,38 7 0,93 12
60 0,46 0,42 0,32 0,65 11 0,35 4 0,70 11
61 0,51 0,46 0,24 0,26 7 0,28 7 0,67 7
62 0,46 0,42 0,37 0,60 5 0,42 7 0,66 5
63 0,45 0,46 0,32 0,95 7 0,26 7 0,66 7
64 0,41 0,49 0,35 0,24 6 0,40 7 0,75 6
65 0,45 0,46 0,38 0,58 6 0,40 7 0,43 6
66 0,45 0,32 0,45 0,51 9 0,42 9 0,54 9
67 0,47 0,38 0,46 0,50 7 0,54 7 0,72 7
68 0,46 0,38 0,36 0,53 8 0,25 8 0,66 8
69 0,43 0,34 0,32 0,46 9 0,30 9 0,81 9
70 0,42 0,38 0,39 0,46 7 0,32 8 0,35 7
71 0,36 0,34 0,30 0,36 6 0,18 6 0,65 6
72 0,42 0,39 - 0,48 9 - - 0,74 8

h~~:"10,451 0,41 I0,371 0,60 1- ! 0,381-1 0,71 1-
zimní měření, v níž m",oLlH je střední chyba průměrného
rozměru nivelační základny (viz tabulku 2), však na-
značuje působení systematických chyb na průměry
z dvojí nivelace, nebo malou změnu skutečného pře-
výšení nivelační základny mezi jednotlivými výsledky
časově odlehlejších podzimních měření.

Testujeme-li nahodilost hodnot q> a A, zjistíme, že
průměrná hodnota q> = -0,32 mm ± 0,14 mm,
A.jaro= -0,46 mm ± 0,30 mm a A.podzim= -0,23 mm
± 0,09 mm. Všechny průměrné hodnoty jsou záporné
a svědčí o nesymetrickém rozdělení chyb a tím o pů-
sobení systematických chyb. Dokazuje to i jednoduchá
znaménková zkouška, ktcrá ve všech třech případech
dává větší než 95 % pravděpodobnost existence sys-
tematické chyby.
Pro rozbory stability nivelačních bodů je důležité

testování příslušnosti jednotlivých měření k stejnému
základnímu souboru s jedinou základní střední chybou.
Pomocí poměru výběrové a základní střední chyby
T = mIm při zvolené pravděpodobnosti P = (Xl - ťX2 =
= 98 % a při počtu 66 (jaro) a 15 (podzim) skutečných
chyb, očekáváme 98 % středních chyb v mezích od
0,80 iň do 1,20 iň resp. od 0,59 iň do 1,42 iň. Základní
střední chyba kilometrová z dvojí nivelace, vypočtená
pro celou ČSJNS činí ±0,42 mm [2]. V případě jarních
měření 2 hodnoty mO,R překračují kritickou hranici
(viz tabulku 1) a je možno tvrdit, že měření v těchto
letech nebyla provedena se stanovenou přesností,
odpovídající přístrojům a dané metodě měření. U pod-
zimních měření se překročení kritické hranice ne-
vyskytlo.

Vývoj středních chyb mo,R, mo,L a mO,F je vyznačen
v grafech 1 a 2. Grafy naznačují mírný vzestup přes-
nosti ve všech ukazatelích, Zajímavý je ustálený
pokles hodnot mO,R (jaro) a mO,L (jaro) od roku 1966.
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2.3 Střední chyba průměrného převýšení nívelačni
základny m""LlH a její vývoj

Střední chyba průměrného převýšení byla počítána

ze vztahu m~.LlH = n(~~ 1) , jednak pro všechna

~'-/ aj jarní a podzimní měření (tabulka 2), jednak pro prů-
měrná převýšení nivelační základny, vypočtená se
zavedenými laťovými opravami společného normální-
ho metru Rost č. 11632, kterým jsou všechny nivelační
latě proměřovány.

Hodnota chyby m""LlH= ± 0,40 mm pro jarní
průměry dobře koresponduje s hodnotou mLlH,L=
= mO'L VL = ± 0,47 mm. Pro podzimní průměry byly
tyto střední chyby porovnány v odstavci 2.2. Zave-
dení laťových oprav ze společného normálního metru
prakticky nezlepšuje koncentraci hodnot kolem prů-
měrného převýšení.

Přesto přesnost naměřeného převýšení nivelační
základny z velké části závisí na zavedení správné
laťové opravy. Problematiku přesnosti proměřováni
nivelačních latí a zavádění oprav z délky laťového
metru na nivelační základně je rozebrána v práci [1J.

Vývoj průměrného převýšení (rozměru) nivelační
základny ukazují grafy 3a, b. Pravidelné zvětšováni
"rozměru" je dáno téměř lineárním poklesem koncové-
ho bodu základny (bod 11 - viz obrázek la graf 5a).
V grafech 4a, b jsou vyneseny roční hodnoty m""LlH
pro jarní a podzimní měření. Vývoj těchto středních
chyb průměru nenaznačuje ani zlepšující, ani zhoršu-
jící se přesnost určení převýšení nívelační základny .

Graf 1: vývoj střeaní kilometrové chyby mO,R a) základna
(jaro), b) okruh
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Graf 2: vývoj střeaních kilometrových chyb - a) mOlL
(okruh jaro), b) mO,L (základna, podzim), c) mO,F

(okruh)

JARO PODZIM

ROK

I I
11632

1 Im""LlH n m""LlH n m""LlH n
,

1952 0,23 21 - 0,63 6
53 0,28 11 - - 0,42 9
54 0,52 6 - - 0,33 6
55 0,95 8 - - - -
56 0,30 11 - - 0,45 6
57 0,46 11 - - - -
58 0,35 10 - - - -
59 0,29 11 - - 0,48 7
60 0,38 11 - - 0,94 4
61 0,54 7 0,46 4 0,53 7
62 0,51 6 0,38 6 0,43 7
63 0,41 9 0,54 9 0,48 7
64 0,70 7 0,53 7 0,67 7
65 0,35 6 0,25 6 0,75 7
66 0,21 8 0,36 8 0,29 8
67 0,51 7 0,62 7 0,82 6
68 0,37 8 0,30 8 0,48 8
69 0,32 9 0,21 9 0,56 9
70 0,48 7 0,45 7 0,35 8
71 0,60 6 0,60 6 0,40 6
72 0,42 9 - - - -

prum.
\ 1-/ -I 1-hodno 0,40 0,43 0,53

Graf 3: vývoj rozměru nivelační základny - a) pru-
měry jarních hodnot, b) hoanoty se zavedením lafových

oprav normáln'ího metru č. 11632

3. Rozbory stability vybraných bodů nivelač-
ního okruhu

3.1 Výpočet kritického intervalu spolehlivosti pro
hodnoty změn převýšení

Pro dlouhodobé zkoumání byl zvolen bod 10 nive-
lační základny osazený ve skále jako srovnávací hori-
zont vertikálních pohybů všech nivelačních značek
okruhu i základny. Jeho kvalita byla posuzována
v práci [4].

I Pro výpočet kritického intervalu spolehlivosti byla
použita hodnota parametru' t = 2. Za předpokladu
normálního rozdělení zaručuje vysokou (95 %) prav-
děpodobnost existence vlastního pohybu sledovaného
bodu vůči srovnávacímu horizontu. V odstayci 2.2 byla
testována příslušnost jednotlivých měření k základní-
mu souboru a bylo konstatováno, že až na 2 jarní
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Graf 4: vývoj střední chyby prtlměrného převýšení nive.
lační základny mz,.dH - a) podzimní hodnoty, b) jarní

hodnoty

měření v letech 1959 a 1961 přísluší všechna měření
k základnímu souboru s jedinou základní střední kilo.
metrovou chybou fli = ± 0,42 mm. Můžeme proto
při t = 2 očekávat stejnou pravděpodobnost, že pře.
kročená kritická hranice již není produktem jen měřic·
kých chyb jako pro soubor s normálním rozdělením.
Interv~l spolehlivosti pro uzavřený polygon s vy-

rovnanými převýšeními (naměřená převýšení nivelač.
ního okruhu byla vyrovnávána na nulový uzávěr)
má tvar

lfB'S"
1= 2mO,H V -g--S- .

mo,H = (mg'l + mg,,)l/2 pro i = 2,3, ... ,n
mO•1 ••• střední kilometrová chyba prvního měření,

s kterým jsou další srovnávána
mo.i ... střední kilometrová chyba každého dalšího

měření
S', Sil ... vzdálenosti od výchozího bodu v obou smě·

rech uzavřeného polygonu.
Pro jednodllchost nahradíme individuální střední

chyby pro jednotlivé roky jejich průměrnou hodnotou.
Rozdíl mezi skutečnou a průměrnou střední chybou
neovlivní příliš hranice intervalu. Současně se omezí-
me jen na jarní měření. Střední kilometrová chyba
jarního měření roku 1952 mo,R = ± 0,46 mm, prů.
měrná hodnota pro období 1952 až 1972 mO.R = ±
± 0,45 mm. Interval spolehlivosti je potom 1=

VS'S'= ± 0,64 -S- a hodnoty pro sledované body

zkušebního okruhu jsou v tab. 3.

Při srovnání s grafy vertikálních pohybů jednotli-
vých bodů zcela bezpečně konstatujeme podstatné
překročení kritických hranic intervalu spolehlivosti
a tím také existenci vlastních pohybů bodů. Vyjímku
tvoří body 12a a 13c, jejichž kolísání kolem nulové
hodnoty je možno přičíst vlivu nahodilých chyb .

3.2 Posouzení stálosti jednotlivých typů stabilizaci

Pohledem na grafy vertikálních pohybů jednotli-
vých bodů rozlišíme čtyři základní druhy pohybů:
a) systematický pokles (nebo vzestup) úměrně s ča-
sem,

b) sezonní kolísání kolem roční střední hodnoty,
c) kolísání s periodou několika let,
d) náhlé skoky (poklesy i zdvihy).

ad a) Pohyby téměř konstantní v čase vykazují např .
body 11, 14 a 15 (grafy 5a, b, c). Je možno říci, že
převažující tendencí tohoto druhu pohybu je pokles
a rozdíly jsou pouze v roční velikosti poklesu. Rozho-
dujícím faktorem pro velikost a směr pohybu je geolo.
gické složení pod objektem.

ad b) Sezonní kolísání se projevuje značně u skupiny
bodů 6, 6b, 7, 7b v grafech 6a, b, c, d. Jde o dvě ná-
stěnné značkv a dva povrchové nivelační kameny.
Zkušenosti zí;kané z rozborů měření ve státní nivelač-
ní síti potvrzují názor, že zvláště povrchové nivelační
kameny značně kolísají s množstvím srážek během
roku a že tyto změny výšky dosahují až hodnoty
± 10 mm (ojediněle i více). Jelikož z grafu 6e je zjisti.
telná jednoroční perioda množství srážek, mají i výš-
kové změny podobný průběh v tomtéž období.

ad c) V grafu 6e jsou vyneseny čtvrtletní hodnoty
množství srážek, získané z údajů meteorologické sta-
nice v Podbabě. Zřetelné je kolísání množství srážek
v průběhu jednoho roku i rozdíly v ročních průměrech
srážek z celého 20 letého období. Srovnáme-li průběh
grafu 6e s grafy pohybu bodů 6, 6b, 7, 7b, (grafy
6a, b, c, dl, nalézáme základní rysy závislosti (shody).
Můžeme soudit, že pohyb některých bodů souvisí (při
pravděpodobně složitější závislosti) s množstvím srá·
žek. Problém vyžaduje další rozbor jak tohoto, tak
i dalších materiálů.

ad d) Náhlé skoky vykazují především málo kvalitní,
povrchové stabilizace. Ukázkou tohoto typu pohybů
jsou povrchové nivelační kameny lla, lIb a llc
(grafy 7a, b, c). Tyto 3 značky byly osazeny různými
způsoby. U bodu lla byla při osazování nejprve na.
sypána vrstva štěrku a na ní byla zhotovena obvyklá
betonová deska, na kterou byl kámen postaven a obe·
tonován. Bod lIb byl osazen obvyklým způsobem na
betonové desce, bod llc byl osazen bez založení beto·
nové desky. Z grafů 7a, b, c je zřejmé, že největší
dlouhodobou stabilitu prokazuje bod lla, který byl
osazen nejdůkladnějším způsobem, ovšem i u tohoto
bodu došlo k náhlé změně výšky a to v letech 1962
a 1972.

BOD 6 7 11 14 15 6b 7b 11a

I
11b 110 12a 130

I(±) 0,49 0,42 0,29 0,61 0,66 0,56 0,47 .0,29 0,29 0,29 0,45 0,54
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Grafy 880,b znázorňují výškové změny bodů 1280
a 13c. Interval spolehlivosti pro tyto body nedovoluje
označit tyto změny jako skutečné a je nutno posuzovat
je pouze jako produkt měřických chyb. Bod 1280je
tzv. hloubková stabilizace, bod 13c značka osazená.ve
skále. Oba tyto typy jsou i v dřívějších pracích [5]
posouzeny jako velmi kvalitní a jsou voleny jako výš-
kové indikační body v síti opakovaných nivelaci.

Dosažené výsledky· je nutno považovat za prvou
etapu využití výsledků opakovaných měření na zku-
šebním nivelačním okruhu v Podbabě. Množství na-
měřených hodnot poskytuje možnost dalšího detail.
nějšího výzkumu zdrojů a působení systematických
chyb se speciálním zaměřeníin _na studium zj>usobů:
komparace nivelačních latí a zaváděnílaťovýchoprav.

~I
• 'II

9 AI
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Přesnost určení délky laťového metru
na nivelačních latích Ing. Frantilek Benel,

Geodetický ústav, n. p., Praha

Problematika nivelačních chyb je složitá. Při kaž-
dém měřickém postupu působí současně chyby naho-
dilé a systematické. První z nich, chyby nahodilé, mají
proměnlivé hodnoty od přestavy k přestavě. Jsou to
např. chyby způsobené drobnými pohyby stroje a latí
(podložek a hřehů), chyby odečítání, nepřesné horizon.
tace záměrné přímky atd.

Jiné vlivy působí systematicky několik sestav (nebo
km) a ovlivňují tak naměřená převýšení. Tyto krátko-
periodické systematické nivelační chyby jsou způsobe-
ny např. vlastnostmi terénu nebo dobou měření.

Dalším druhem chyb jsou chyby působící systematic-
ky v delších úsecích nebo v celých nivelačních pořadech.
Ovlivňují nivelační výsledky často úměrně s délkou
pořadu, převýšením nebo počtem přestav. Nelze je
zatím zcela vyloučit ani vhodným měřickým postu-
pem, a proto je nutno zvýšenou pozornost věnovat
stavu nivelačních strojů a zejména latí. Chyby, které
takto mohou ovlivňovat naměřené výsledky, jsou
způsobeny např. nesvislou polohou nivelačních latí,
vlněním zemské kůry nebo nesprávnou délkou laťo-
vého metru.

Mnohem: podrobněji je možno se s nivelačními chy-
bami seznámit např. v pracích [1], [2] a [5]. Dále bude
vhodné připomenout, že systematické chyby mají
takový charakter, že mohou, ač absolutně malé,
znehodnocovat i měření prováděná méně přesnou
metodou, např. technickou nivelací. Tuto okolnost
je třeba míti na zřeteli i když další úvahy se budou
týkat nivelace vyšší přesnosti, která se používá
v OSJNS a zvláštních nivelačních sítích.

Mezi systematickými chybami, které mohou zcela
znehodnotit výsledky měření, je na předním místě
chyba z neznalosti přesného rozměru laťového metru.
Invarové nivelační latě jsou před měřením komparo-
vány v Úřadě pro normalizaci a měření v Praze
a během observace jsou pravidelně porovnávány
s normálními metry. Protože se výsledky často liší,
byly provedeny následující rozbory.

Před zahájením polních prací jsou nivelační čety
pověřeny zaměřením zkušebního nivelačního okruhu
[3J. Cílem těchto prací, které nejsou delší než deset
dnů, je hlavně secvičit nivelační četu a prověřit mě-
řickou soupravu. Naměřené materiály a výsledky jsou
rovněž bohatým podkladem k různým rozborům
a úvahám.

Od r. 1952 každoročně zaměřují polní měřické čety
Geodetického ústavu v Praze zkušební nivelační okruh
v Podbabě [6]. Měřických čet bývá ročně průměrně
deset; přesný počet je závislý na plánovaném rozsahu
observačních prací. Měření probíhají současně; ob-
vykle začátkem dubna.

Nivelační čety používají v poslední době k měření
převážně nivelační stroje Wild N III, výjimečně
Zeiss A nebo Zeiss Ni 007, dřevěné nivelační latě
s invarovými pásy fy Zeiss a normální metry R. A. Rost
k určení správného rozměru laťového metru.
IPo návratu z polních prací zaměří každá četa ještě

část zkušebního okruhu - tzv. nivelační základnu
v Šárce. Pro měření na nivelační základně je přede-
psána měřická metoda zvláště přesné nivelace (ZPN),
pro ostatní části zkušebního okruhu metoda velmi
přesné nivelace (VPN).

Pro potřeby následujících rozborů byly použity
výsledky získané na nivelačním okruhu v Podbabě
v letech 1968 až 1972.

Přesný rozměr laťového metru při měření neznáme
a za současné měřické techniky ani znát nebudeme.
Pro korekci naměřených převýšení používáme proto
hodnotu získanou při nejbližší komparaci nivelační
latě s invarovým normálním metrem. *) K naměře-
ným hodnotám přidáváme opravy podle vzorce

kde

h' je převýšení bez laťové opravy,
Lil je odchylka skutečné délky laťového metru od

1m.

Při tomto postupu se dopouštíme nepřesností, které
pramení
- z chyby rovnice (rozměru) normálního metru,
- z chyb proměřování nivelačních latí,
- z rozdílné polohy latě při komparaci a při měření,
- z různých povětrnostních podmínek v době pro.

měřování a při vlastní observaci.
Zatímco rozměr laťového metru ve svislé poloze

při měření se prakticky neliší od rozměru v poloze
vodorovné při komparaci, jak bylo v poslední době
konstatováno (např. [1]), jsou ostatní otázky ještě
otevřené.

Používané normální metry jsou každoročně ově-
řovány v pražské pobočce Os. metrologického ústavu.
Z výsledků uvedených na ověřovacích listech lze
určit rovnici normálního metru ve tvaru

l = 1 m + IX + f:J. (t - 15°C) .

Konstantní člen IX je určován každoročně a vykazuje
u jednotlivých metrů vcelku uspokojivou návaznost.

*) Tato praxe je zavedena v ČSSR. V jiných zemích,
např. v NDR, kde nejsou takové výškové rozdíly, se
používá po celý. rok rozměr laťových metrů urěený při
laboratorní komparaci.
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Koeficient lineární tepelné roztažnosti {J je určován
vždy po několika letech, protože metoda jeho určení
je nákladnější a zdlouhavá. V mezidobí se pouŽívlÍ.
hodnota posledně určená.

V ověřovacích listech, které dostává GÚ od cejchov-
ního úřadu, je určena též střední chyba v rozměru
normálního metru jako

mNM = ± 0,0008 mm/lm.

2.2 Chyby proměřování nivelaěnich lati
Konkrétní hodnotu můžeme určit ze souboru vý-

sledků získaných proměřováním latí několika normál-
ními metry za stejných podmínek a za předpokladu,
že známe rozměry normálních metrů zcela přesně.
Budeme předpokládat, že obě tyto podmínky jsou
splněny při komparaci latí v době jarního měření
zkušebního nivelačního okruhu v Podbabě. Každá
nivelační četa proměřuje přidělené latě současně třemi
metry, z nichž jeden (R. A. Rost 11632) je společný
pro všechny skupiny.

• 1968
O 1969
@ 1970
C 1971
O 1972
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Obr. 1: Výsledky proměřování laCových souprav při
měření zku8ebního nivelačního okruhu v Podbabě v letech
1968 až 1972. Odchylky v (!J.m) od průměrné hodnoty

z trojnásobné komparace různými normálními metry

Na obr. 1 jsou znázorněny odchylky v [fllD] od
průměrných rozměrů jednotlivých laťových souprav
v posledních pěti letech.

Na podkladě takto vypočtených odchylek byla pro
každý rok počítána střední chyba v proměřování
nivelačních latí

mNL = ± V [vv] ,
n-1

Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce:

Rok I 1968 1969 1970 1971 1972

mNL [mm] I± 0,008 ± 0,006 ± 0,005 ± 0,006:1:; 0,009

Tato chyba je řádově větší než chyba v určení rozměru
normálního metru. Rovnici normálního metru bychom
mohli proto považovat za relativně přesnou. Z podrob.
nějšího rozboru ovšem vyplývá, že hodnoty získané
normálními metry z různých sérií se liší. Pro období
1968-72 např. platí:

Normální Odchylka lat. opravy od lat. opravymetr
R.A. Rost č. z metru č. 11632

4431 +0,021 mm
4432 +0,020 mm

11 624 -0,005 mm
11 627 -0,009 mm

14808 +0,006 mm
14809 ±O,OOOmm
14810 +0,003 mm

15060 +0,022 mm
15061 +0,006 mm
15062 +0,008 mm

Normální metr č. 11 632 je zvolen jako srovnávací,
protože výsledky jím dosažené jsou blízko průměru
ze všech ostatních normálních metrů.

Tyto rozdíly mohou být způsobeny změnou koefi·
cientu roztažnosti (metr č. 15062 např. vykazuje
systematický růst své délky), různým průhybem nor-
málních metrů, které nemají stejný průřez, chybou
odečítacích pomůcek atd.

3. Nahodilá a systematická složka měřických chyb

Ůást nivelační základny mezi body 6b a 11 je dlou·
há S = 1,024 km a má výškový rozdíl h . - 81,2 m.
Za její přesný rozměr budeme považovat průměr
z výsledků získaných každoročně nivelačními četami.
Jednotlivé výsledky se liší od průměrné hodnoty o na-
hodilou a systematickou složku. Nahodilá složka za-
hrnuje nahodilou chybu měření - ms a ohybu v určení
okamžitého rozměru nivelační základny - m;. Tato
chyba, vypočtená jako střední chyba aritmetického
průměru, byla v roce 1968 mi = ± 0,18 mm.

Střední nahodilá chyba měření byla mo = ± 0,42
mm/1 km, tj. pro část 6b-ll nivelační základny
ms = ± 0,43 mm.

Systematická složka úhrnné chyby jednoho měření
mezi dvěma pevně stabilizovanými body v úseku
dlouhém 1 km zahrnuje prakticky pouze chybně urče·
ný rozměr laťového metru, protože vlivy terénu se vy-
lučují v aritmetickém průměru z výsledků obousměrné
nivelace provedené v různé době. Vliv refrakce je
v našem případě značně snížen tím, že tato část nive-
lačního pořadu je vedena ve stínu stromů. Úhrnná chy-
ba jednoho měření části nivelační základny 6b-11 po-
čítaná podle vzorce

m == ±V· [v v] = ± 0,86 mm pro rok 1968.
n-·1
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Zde

v je odchylka naměřeného převýšení h. od průměrné
hodnoty,
n je poěet uvažovaných výsledků. Pro rok 1968

n= 26.
Stejnou hodnotu musíme získat jestliže jsou správné
předpoklady, že úhrnná chyba je rovna

m= ± Vm~+m~+mi+m~,

nahodilá systematická
složka složka

mii je střední chyba okamžitého rozměru nivelační

základny = ± V n.[~n~]l) = ± 0,18 mm,

ms je střední chyba měření po nivelační základně =

Y- 1 V-= mo' S = 2 eo· S =

=!-V r~]·s2· = ± 0,43 mm,
počet oddílů

ml je střední chyba z určení rovnice normálního met.
ru = h.mNM = ± 0,07 mm,

m2 je střední chyba z proměřování latí = h.mNL =
= ±0,65mm,

eo značí střední km rozdíl obousměnné nivelace (pro
krátký úsek . 1,0 km vyjadřuje dobře nahodilé
měřické chyby),

h je převýšení mezi koncovými body základny a
S je její délka v km.
Potom platí

m= ± 0,81 mm
m~m.

4. Urěení délky la ťového metru ze známého rozměru
nivelačni základny

Za předpokladu, že známe přesnou hodnotu okam.
žitého rozměru nivelační základny, která má dostateč-
ně velké. převýšení, lze po jejím přeměření nivelační
soupravou vypočítat opravu délky laťového metru:

LIl _ h - h'
- h

h je okamžitý rozměr základny,
h' je hodnota získaná nivelací (bez zavedení laťo.

vých oprav).

Výsledná hodnota, kterou bychom takto získali,
by byla prosta chyb spojených s proměřováním nive.
lačních latí. Protože však při měření působí chyby na·
hodilé i systematické, je situace složitější.

1. Neznáme zcela přesně rozměr nivelační základny.

2. Vliv měřických chyb by měl být menší, než je
chyba v rozměru základny, abychom mohlivý.
sledky považovat za správné.

Pro h = 100 m ± 0,1 mm získáme laťovou opravu
s přesností

mlOO
mNL = y- = ± 0,01 mm.

100

Abychom mohli o této hodnotě zodpovědně prohlásit,
že představuje skutečnou přesnost určení rozměru
laťového metru, museli bychom měřit základnu tako-
vou metodou, aby vliv měřických chyb této hodnoty

0,1 mm
nedosáhl (pro 95 % jistotu ms = ± 2

= ± 0,05 mm).
Tuto podminku muzeme splnit dvojím způsobem
1. Za současné přesnosti měření (mo= ± 0,4 mmll
km) tak krátkou základnou, aby ms = mo' Vs
<0,05 mm. Délka potřebné základny S =
= 0,156 km.pro výškový rozdíl 100 m.

2. Zvýšením měřické přesnosti tak, aby opět platilo

m. = mo' VS::;: 0,05 mm.

Pro nivelační základnu dlouhou 1 km bychom museli
měřit se střední km chybou mo = ± 0,05 mmll km.
I tento požadavek je zatím nesplnitelný.

Z hodnot získaných na nivelační základně v Pod-
babě můžeme proto určit průměrnou délku lať. metru
s přesností

0,18 mm
mNL = ± V- = ± 0,02 mm.

81

Přitom ovšem střední chyba měření (± 0,43 mml
11,024 km) nám nezaručuje dobrou věrohodnost
výsledku.
Z výše uvedených důvodů nelze zpětně opravovat

rovnice normálních metrů ani ze základny, jejíž roz·
měr známe s přesností 10-8•

ó. vývoj délky lafového metru během roku

Průměrná hodnota střední chyby mNL = ± 0,007
mmll m charakterisuje přesnost určení délky laťového
metru nivelační soupravy (tj. dvou latí) v době kom·
parace. Kromě vlivů spojených s vlastnostmi srovná·
vacích etalonů je chyba způsobena nestejně ostrou
kresbou laťových dílků, osvětlením, různou reakcí
latí na změny teploty pH proměřování (podle nivelačni
instrukce musí být latě i etalon před proměřováním
vystaveny dostatečně dlouhou dobu ve stejnorodém
prostředí), nepřesnostmi při měření teploty vzduchu
atd.
Liší·li se výsledky dvou po sobě následujících kom·

parací téže nivelační soupravy o více než ± 0,02 mm
(~ 2,5. mNL) je nutno provádět novou komparaci
a změnu ověřit nebo zamítnout, viz [4].
Povětrnostní podmínky při vlastní observaci mohou

být dosti odlišné od podmínek při proměřování lati
a tak okamžitý rozměr laťového metru nemůžeme
určit. Na obr. 2 je zcohycen vývoj délky laťového
metru během roku. Jsou zde dobře patrny hlavně
systematické rozdíly získané různými normálními met·
rya změna rozměru laťového metru po zahájení pol.
ních prací.
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Obr. 2: Výsledky proměřování obou latí nivelační soupra-
vy během roku 1968 dvěma normálními metry a teplota
vzáuchu při komparaci. Hodnoty vlevo byly získány
v Úřadě pro normalizaci a měření před výjezáem na polní

práce

6. Výpočet koeficientu tepelné roztažnosti nivelačních
latí

Na podkladě zjištěných rozdílů v délce laťového
metru mezi hodnotami z laboratorní a polní komparace
by bylo možno určit teplotní koeficient roztažnosti
latí za předpokladu, že
I. změna délky latí byla způsobena pouze vlivem
teploty,

2. známe ostatní vlivy na nivelační latě a dokážeme
je od celkové hodnoty oddělit.

Protože ani jedna z těchto podmínek není zaručena
ve výsledcích získaných na nivelačním okruhu v Pod-
babě, je třeba v tomto směru podniknout další šetření
a dále uvedené hodnoty považovat pouze za orientační.
Pro roky 1968 a 1972 byly zjištěny lineárné teplotní

koeficienty roztažnosti nivelačních latí z rozdílů délek
laťových metrů
1. v cejchovním úřadě a v Podbabě,
2. v typické závislosti na změně teploty v grafech
o proměřování latí během roku 1968.

V prvém případě byl získán koeficient roztažnosti

Vzniklý rozdíl dokazuje, že nivelační souprava je
ovlivňována ještě jinými vlivy kromě změn teploty.
Bude-li v příštích pracích potvrzena např. hodnota
!L = +O,OOI/mm+ I oe, znamená to, že laťová oprava
se změní o + 0,01 mm/l m při měřeních prováděných
za teploty o + 10 oe větší než byla teplota při kompa-
raci. Zanedbáme-li tuto změnu ve 100 m výškovém
rozdílu, vzniká chyba + 1,0 mm.

Výsledky zpracováníměřického materiálu z let 1968
až 1972 ukazují:
- Nivelační latě mění během roku svůjrozměr. Ně-

kteró mají i lineární změny s časem, všechny však
vykazují nápadnou korelaci se změnami teploty.
Větší změny v rozměru laťového metru na počátku
polních měřických prací jsou způsobeny pravdě-
podobně i změnou vlhkosti.

- Lineární koeficient tepelné roztažnosti nivelačních
latí bylo možno určit pouze přibližně.

- Proto je třeba věnovat pozornost polním kompara-
cím nivelačních latí a provádět je v prostředí,
které se podobá podmínkám při observaci. Nikdy
neproměřovat latě za deště.

- Přesnost určení průměrné délky laťového metru
při komparaci s invarovým normálním metrem je
dána střední chybou mNL = ± 0,007 mm/lm.

- Tato přesnost je třikrát vyšší než přesnost určení
laťovó opravy ze známého rozměru nivelační zá-
kladny (mNL = ± 0,02 mm/lm). Dalším opaková-
ním měření po nivelační základně by bylo možno
střední chybu snižovat, ovšem metoda je značně
zdlouhavá a nákladná, a proto pro praxi sotva
použitelná.

JI] BQHM, J.: Vyšší geodézie I. Praha 1972.
[2J BOHM, J. - SVOBODA, J.: Geometrická nivelace.

Praha 1960.
[3J KRUIS, B.: Technologie opakovaných nivelací

konaných k sledování svislých pohybů ze~ského
povrchu. Návrh technologického postupu. VUGTK
Praha 1970.

[4J Nivelační instrukce pro práoe v Československé
jednotné ,nivelační síti. ÚSGK Praha 1968.

[5J RYěAVY, J.: Geodesie II. 4. vydání. Praha 1955.
[6] ZEMAN, A.: Výsledky opakovaných měření na

zkušebním nivelačním okruhu v Podbabě. GaKO
1973, č. 10.

Do redakce došlo 13. 12. 1972

Lektorovali:
Ing. Bedřich Kruls, CSc., Praha;

Ing. Pavel Vyskočil, CSc., VÚGTK
v Praze.

Popa, $.: Sistematizarea ,i organizarea teritoriului (Uspo-
riadanie a organizácia územia), ročník III, IV a V. Agro-
-silvica, Bucuresti, 1968 a 1969, 286 strán, 104. obr., 28
tab. 13,40 LeL

Podobne ako v ostatných štátoch ludových demokracií,
t a k a j v Rum u n s k e J s o cla 11 s t i c k e j r e p u b 1i-
ke, venujú verkú pozornost problémom súvlsiac'im s ra-
cionálnym využívaním, ochranou, organizáciou pOdneho
fondu, ako ajproblémom spojeném s polnohospodárskou
dopravou, najmi! s riešením cestnej sieta a výstavby pol-
ných ciest v podmlenkach budovania socialistickej pol-
nohospodárskej .velkovýroby.
Tymfto a podobnými otázkami pozemkových úprav

zaoberajú sa publikácia, ktoré vyšIl v poslednom čase od
vlacerých autorov.
Uvedená publikácla, pozosrtávajúca z dvoch častí, pre-

hladnou formou podáva ucelený obraz o súbore problé-
mov pozemkových úprav riešených v Rumunskaj socla-
listickej republike.
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V 11vod n e j časti roč. III. autor věnuje' pozornost
metodickým otázkam projektovanla, rozdelenlu a náplni
medzipodnikovej organlzácie územia, organjzácii padne-
ho fondu v jednotlivých socialistických podnlkoch, ako
aj štúdlam a analýzam, spojených s usporladaním úze-
mla.
V osobitnej kapitole je rozoberaná problematika

med z I pod n i k o v Ý c h pozemkových I1prav. Autor sa
v nej zaoberá užívacími a vlastníckymi vztahmi k uspo-
rladaným pozemkom, otázkami sektorovej delimitácle,
úpravou hospodárskych obvodov, zlučovanlm družstiev,
problémami rozmlestnenla a kompletizovanlavýrobných
stredísk, farlem, výpočtom ekonomického prlnosu medzl-
podnikových pozemkových úprav, ako aj doplňovaním
evldencle nehnutelnosti.
V dalšej kapitole venuje autor pozornost vn 11t r o-

p o dni k o v Ý m pozemkovým I1pravám, t.j. problémom
podrobnej organizácie I1zeml'a socialistických polnohos-
podárskych podnlkov.
Značná pozornost sa venuje š t 11d I u prírodných a vý-

robných podmienok upravovaných podnlkov, ako aj štú-
diu podkladov, potrebných na spracova'Oie projektov
(štúdie topografické, klimatické, geomorfologické, pOd-
ne, erozfvne, hydrografické a hydrologické, 1"astHnstva
a soclálnCHl'konomické). S tým súvisí aj obhliadka I1ze-
mla, možnosti úprav hranic hospodárskeho obvodu a pod.
V dalšej časU sú rozvedené zásady, spojené s vydelo-

v·aním plOch pre nepolnohospodárske účely.
Osobitná kapitola je venov,aná aj otázke umiestnenia

výr ob n Ý c h str e d f s k. Podrobne sú rozvedené kri-
térlá a zásady na umlestnenie výrobných stredlsk (eko-
nomické a hospodársko-organizačné, zdravotné a zvero-
lekárske, stavebně a urbanistické), ako aj kritérlá na
umlestnenie a dimenzovanie jednotlivých stavleb, na roz-
delenle a usporiadanle strediska na dvory, farmy, na
stanovenie protipožlarných vzdialenostf a pod.
Velká pozornost je venovaná aj problémom rozmlest-

nenla a trasovanla slete porných ciest a príj,azdných
komunikácH.
V IV. roč. venuje autor osobitnl1 pozornost o r g a n 1-

z á c I I územla o r n e f p I) d y. Zaoberá sa otázkami de-
lImitácle kultúr, dalej rozmie~tnením rotácl[ osevných
postupov, rozmlestnením plOch pre jednotlivé pracovné
skupiny, rozmlestnením honov, ako aj situovaním prís-
tupových (pomocných) ciest.
V súvislosti s organizáclou územl'B ornej pOdy je pa-

mHtané aj na určenle mlesta pre zásobovanle vodou, ako
aj letnvch stanovíšt a prístreškov na umlestnenie porno-
hospodárskych stroj ov.
Ůalšia kapitola je venoV'8ná problematlke organlzácle

a usporladania územl·a určeného na v I noh rad nic k é
ú čel y. Sú to hlavne problémy protierozívnej ochrany,
práce spojené so zaklad8ním plantáží, problémy s roz-
de'ením I1zemla na pracovně I1seky, so zavlažovaním
a pod.
V. ročník je vybradený otázkam organizácle a uspo-

rladanl8 I1zemla, určeného na (l v o c n é s a d y. ako aj
na trv,Blé I ú k y a p a s i e n k y. Autor sa podrobne za-
oberá kategorizáciou trvalých Il1k a pasienkov, organi-
zovaním raclonálnej pastvy, určením letných stanovfšf
a p01i.
Posledná kapitola je venovaná otázkam prínravy, pre-

rokovanlu a schvalovanlu pro Ie k t o v pozemkových
úprav, a to ()<;obltne proiektov medzlpodnlkovvch pozem-
kových úprav ·a osobitne projektov pozemkových úprav
pre jednotlivé socialistické pornohospodárske podniky.
Publlkácle sú doplnené vlacerýml obrázkaml, fotogra-

fiaml a tabulkamI.

Popa, !?, lonescu, V., Blegu, N., Patra!;icoiu, T.: Organiza-
rea ~i amenafarea terenurilor de~tinate plantatiilor viti-
pomlcole (Organizácia a usporiadaniéúzemia, určeného
na vinohradnícke a ovoclnárske .plantážel, Agro-sllvlča,
Bucurestl, 1968, 424 strán, 202 obr., 95. tab., 4. príl.,
26 Lei.

Zaujímavá publlkácia, ktorá sa komplexne zaoberá
špeclfickým1 problémaml pozemkových úprav. Je to ko-
lektive dlelo špeclal1stov vlacerých profes1í: geodeta,

vodára, polnohospodára a mechanlzátora, vybavené vel-
kým počtom grafov, tabuliek a farebných fotograf![.
ŠtúdlUm uvedenej publikácie maže všestranne oboha-

tiť skúsenosti projektantov pozemkových I1prav a dalšfch
špeclallstov, ktorísa venujú projekčným a organlzačno-
-prevádzkovým otázkam nášho vlnohradnfctva a ovocl-
nárstva.
V úvodnej časti I. kap. autorl Informujl1 čitatelov

o súčasnej s v e t o v e j s I t u á c I I vo vinohradníctve a
sadovníctve, o typoch vinohradníckych a ovoclnárskych
plantáží, o dóležltosti organizácle a usporladania území,
určených na vlnohr.adníctvo a ovocinárstvo.
II. kapitola zaoberá sa k r i t é r I a min a z a I o ž e-

n i e a rozšírenie vinohradníckych a ovocinárskych plan-
táž!. Venuje pozornost najmll. prírodným, ale aj ekono-
mickým faktorom, soclálno-organlzačným činitelom, kto-
rí podmleňujú založenle a rozšírenle vlnohradníckych
a ovocinárskych plantáž!.
V III. kap.· autor:i venujl1 S8 d I m e n z o van I u vlno-

hradov a sadov, stanovenlu výrobných a org,anizačných
jednotie'k, volbe terénu a špeclallzáci! výroby.
IV. kapitola je určená š t 11d I u pod k I a d o v a

vlalStného upravovaného územ,ia po stránke topograflc-
kej, morfologlckej, pOdnej, klimatickej, hydrologickej,
ako aj štúdlu z hradlska erozívnej činnosti a rastlinného
krytu.
V. kapitola je vyhradená problematlke o r g a n I z á-

c I e a usporladania územla, určeného na ovoclnárske
a vlnohradnícke šk1llky.
V kap. VI. sa autorl podrobne zaoberajú otázkami or-

ganizácie územia, vyhliadnutého n a z a I o žen I e v I-
n oh rad u. Osobitne rozoberajl1 organizáclu územla na
svahoch vll.ČŠích ako 5% a na svahoch do 5 %, najmH
stanovenle: vhodného tvaru pozemku, dlmenzovanle ploš-
ných jednotlek a pracovných skupín, rozmlestnenle cest-
nej sletea pod.
Mimoriadna pozornost je venovaná prácam na zabrá-

nenle- vodnej a veternej erózle, a to charakteru agrotech-
nického, fytotechnlckého a hydrotechnlckého. Taktiež
je venovaná pozornost vybavenlu I1zemla na zavlažova-
nie. V osobitnej časU zaoberajú sa autorl prácaml pred-
výsadbovej I1pravy terénu;
VIII. kapitola sa venuje organlzácli územla určeného

n a o v o c n Ý s a d, najmH stanovenlu a dlmenzovanlu
plošných jednotiek, tvaru a velkosti honov, rozmlestne-
nlu cestnej siete, obratlísk, mlest na odpočlnok a taktiež
komplexnej protierozívnej ochrane.
Kapito'a IX. sa zaoberá zachytávaním a zhromažďi:>va-

ním vody, potrebnej na p o str e k v I nič a a stromov.
V kap. X. autorl venujú pozornost te:chnicko-ekonomlc-

kým ukazovatelom, ako aj údajom potrebným na výpočet
e k o n o m 1c k é h o e f e k t u, používaných pr1 týchto
prácach.
Posledná kap. XI. rozvádza metodiku, používanl1 na

spr a c o van ie d o k u m e n tác I e vykonávacfch
projektov.

Voe. Ing. Ivan Rybársky, CSc.,
Katedra mapovania

a pozemkových úprav,
SVTS Bratislava

Staněk, V., Svoboda, J.: Měřické práce na stavbách,
II. díl. Měřická praxe.
SNTL Praha 1973. 272 stran, 292 obrázků, 12 tabule-k,
1 příloha. Cena 41 Kčs.

V II. dílu pubilkace se dostává Inženýrům a techni-
kům, kteří provádějí něřlcké práce na stavbách, sou-
borný popis měřlckýchmetod a postupů jakož I p.řf-
strojů a pomůcek, používaných pro tyto práce.
V 1. kapitole "Polohopisné a výškoplsné
g e ode t I c k é z á k I a d y" JSou uvedeny informace
o čs. bodových polích v rozsahu, odpovídajícímu l1čelu
publikace.
V 2. kapitole "P o d k I a d y prO' pro j e k t o vou
d o k u m e n t a ci" jsou obdobným !způsobem jakO'
v předchozí kapitole pO'dány Informace o čs. mapovém
fondu se zřetelem k možnostem jeho. využití jako pod-
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kladd pro Investiční výstavbu. V závěru jsou připojeny
základní Informace o reprodukčních metodách, použI-
vaných při reprodukci projektové dokumentace.
V 3. kapitole "M ě I' i c k é P o m u c k y a pří str 0-
j e" je uveden popis většiny přIstroju,. u nás používa-
ných (teodolitu, tachymetrů, dálkoměru a nivelačních
přístroju), a to podle zemí a výrobcu. Dále jsou zde
popsány přístrojové chyby, zkoušky přístroju a po-
dány velmi vhodně hlavní zásady péče o přIstroje.
Ve 4. kapitole "Z á k 1a dní měř i c k é p r á c e" je
zhuštěně podán popis měření délek, vodo'rovných
a svislých úhlu a metod polohopisného a výškoplsného
měřen!.
V 5. kapitole "V y tyč o v a cíp r á c e" jsou uvedeny
metody vytyčování ve vodorovné a svislé rovině včetně
vytyčování obloukfi a náležitostí vytyčovacího výkresu
i náčrtu.
V 6. kapitole "V y tyč o v á n í s t a v e b", která tvo'ří
hlavní náplň publikace, jsou podány hlavní zásady vy-
tyčování staveb s rozdělením ná pozemní, směrové, vo-
dohospodářské a zvláštní. Podrobněji je popsáno zejmé-
na vytyčování montovaného skeletu.
V 7. kapitole "S pec i á 1ním ě I' i c k é p r á c e" jsou
zařazeny jeřábově dráhy, měření posunu a deformací
staveb a měření podzemních investic.
V 8. kapitole "Určování ploch a kubatur"
jsou popsány metody, používané ve stavebnictví spolu
se vzorci pro plochy, objemy a povrchy.
V 9. kapitole "P o čet n í řeš e n í v y tyč o v a c í c h
úl .oh" je 'zařazen přehled rovinné trigonometrle a vý-
počtů v souřadnicích.
V přílohách jsou uvedeny vzory zápisníků, některé po-
užívané nomogramy, tabulky pro převod úhlů a další.
Lze jistě souhlasit s autory, že směstnat tak obsáhlou

látku do jediné knihy bylo obtižné, jak uvádějí v úvo-
du. Lze konstatovat, že se jim to zdařilo. Obsah pu-
blikace je vyvážen s podrobnosti kapitol a stati, po::lání
je srozumitelné a dobře odráží velké zkušenosti autorů.
II. díl publikace bude jistě přijat pracovníky ve sta-

vebnictví jako významný pomocník v jejich práci a pro-
středek ke zvýšení kvality měření na stavbách. Publi-
kaci by bylo možné ještě v některých podrobno,stech
doplnit v dalším vydání, např. o čísla tiskopisu zápisní-
ků a výpočtů resortu CÚGK, pokud přicházejí v úva-
hu pro použití ve stavebnictví a dále o Informaci, že
komparací geodetických měř;del je pověřen VúGTK
Praha a provádí ji ve speciálně vybavené laboratoři
(komparace nivelačních laU, základnových lati, měřic-
kých pásem, normálních měřidel).

Tng. Miroslav Herda, CSc.

Modrinskij, N. 1. a kol.: Praktikum po geodezii (Geode-
tická příručka), vyd. Nedra, Moskv1. 1973, formo 145X
X220 mm, 24 AA, s. 368, obr. 178, tab. 98, cena 97 kop.

Kolektiv 6 autorů, vesměs učitelfi katedry geodézie
MIIGAiK \' Moskvě za vedení prof. Modrinského zpraco-
val pro studenty prvých ročníkl'\ vysokých škol příruč-
ku pro přípravu cvičení a pro výuku v terénu. Příručka
obsahuje praktická cvičení ze všech oblastí nižší geodé-
zie, vesměs v číselných příkladech. Příklady, obrázky,
tabulky a číselná řešení osvětlují a prohlubují látku
z přednásek.
Příručka je rozdělena na 52 úlohy, kte'ré jsou začle-

něny do 8 hlav. I. Práce s topografickod mapou (7 úloh).
II. Měření úhlů (6 úloh). III. Měření délek (9 úloh). IV.
Polygonizace (6 úloh). V. Tachymetrie (5 úloh). VI. vý-
počtv ploch [3 úlohy). VII. Nivelace 4. řádu a technická
nivelace [10 úloh). VlIl. Stolově topografické mapování
v měřltku 1:10000 (6 úloh).
Příručka je zpracována velmi promyšleně a se znač-

nými pedagogickými zkušenostmt. U většiny úloh jsou
též uvád~ny stránky nebo paragrafy učebnic, Instrukcí
nebo význačné literatury. Student má proto snadnou
orientaci při potřebě zopakováni pi'íslušných teoretic-
kých poznatkl'\, nezbytných p1ro i'eš'mí dané dlohy.

Popisovanápl'iručka je také pramenem poznání sou-
časného stavu výuky geodézie v SSSR, zejména její prak-
tické stránky a hloubky. Z didaktického hlediska lze
mnohé poznatky použít i při výuce u nás.
Autorl'\m, hlavně redaktoru příl'Učky lze blahopřát

k úspěšné publikaci, kterou lze doporučit našim čtená-
řilm ke studiu i poučeni.

Pic'k, M., Pícha, I., Vyskočil, V.: Úvod ke studiu Uhového
pole Země. Stran 516, obr. 157, cena 35 Kčs. Nakladatel-
ství CSAV "Academla", Praha 1973.

K l'ešeni celé i'ady geodetickýcl1, geofyzikálních, geo-
logických a jiných problémil je třeba znát tíhové zrych-
leni na mnoha miste,ch, pokud možno rovnoměrně roz-
dšlených po zemském povrchu. V posledních několika
desetiletích došlo v celém světě k nebývalému rozvoji
gravimetrie: sériově vyráběné gravimetry umožnily rych-
lé měřeni trhových rozdHů a určeni skutečné tíže na
zemském povrchu s vysokou přesností. Velké množství
gravimetrických údaju poskytlo možnost řešit úkoly, kte-
ré dříve byly prakticky nei'ešitelné. V dl'\sledku těchto
pi'íznivých podminek vzniklo velké množstvi teoretických
p,ract o tíhovém poli Země a o využití gravimetrických
údajl'\ v ~eodézii, geofyzice, geologli a jinde.
V naši vědecké literatuře jsme dosud postrádali knihu,

která by Sl' podrobně a důldadně zabývala uvedenými
problémy na současné světové úrovnI. Tuto mezeru nyni
vyplnila kniha pracovnfkil Geofyzikálniho ústavu CSAV
Ing. Miloše Picka, DrSc., RNDr. Jana Píchy, CSc., a Ing.
Vincence Vyskočila, CSc. "Úvod ke studiu tíhového pole
Země".
Po stručném úvodu (kapitola 1.) je ve II. kapitole

probrána teorie Newtonova potenciálu (objemový po-
tenciál a jeho vlastnosti, potenclál jednoduché a dvojité
vrstvy, jejich derivace, potenciál síly odstředivé).
Ve III. kapitole jsou odvozeny vzorce pro potenciál

některých 1\tvarl'\, svým tvarem blízkých tvaru Země, ze-
jména potenciál homogennI koule, trojosého a rotačního
elipsoidu a homogenního sféroiju. Dále se zde probírá
hladlnový elipsoid, Clairautův a Stokesl'\v teorém aj.
Tato kapitola je zvláště diiležitá s hlediska normálni tí-
že (normálniho tíhového pole).
Obsahem IV. kapitoly jsou hladinové plochy, zaki'iveni

tížnic a podrobné pojednánI o redukcich tíže.
Kapitoly V. až VII. popisují tíhová měřeni: absolutní

měření tíže, relativni měření tíhového zrychlení pi'ístroji
kyvadlovými a statickými grnvimetry, měření tíhového
zrychlení na moři, v letadlech a měření druhých derivaci
tíhového potenciálu torzními vahamI.
V kapitole VIII. jsou probrány trhové anomálie, jejich

přesnost a přesnost tíhových map vfibec, v kapitole IX.
vztahy mezi tíhovýmt anomáliemi a vnitřní stavbou
Země.
X. kapitola se zabývá určováním regularizovaného a

neregularizovaného geoictu z gravimetrických dat a vý-
počtem gravimetrických tížntcových odchylek. JSou zde
také řešeny otázky vlivu volby geodetického systému na
výšky geoidu a na tížnicové odchylky.
V XI. kapitole je podrobně uvedena Moloděnského

teorie výšek a kvazigeoidu, tj. určeni tvaru skutečné
Země bez hypotéz o jejím vnitl'ním složeni.
Kapitoly XII. XIII. popisují časové změny tíhového

pole Země a měi'eni slapu zemské kfiry. Kapitola XIV.
obsahuje matematické základny gravimetrické interpre-
tace, kapitola XV. některé vztahy mezi referenčními tě-
lesy a mezi tížnicovými odchylkami a zeměpisnými sou-
i'adnlcem1.
Poslední XVI. kapitola je věno\'ána astronomické a

astronomicko-gravimetrické nivelac1.
.v "Dodatku" je na 45 stranách přehledně uveden

matematický aparát v knize používaný. Seznam literatu-
ry má 462 titulů. Kniha konči osobním a věcným in-
dexem.
AutoN označili své dílo '3kromně. Podle mého názoru

jde o obsáhlou, vědecky fundovanou monografii, jíž by
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Dne 17. řijna 1973 do-
žívá se v plné pracovní
síle svých 60. narozenin
soudruh Ing. František
Hronek, ředitel Geodetic-
kého ústavu v Praze.
Soudruh Ing. František

Hronek se narodil v Pra-
ze v rodině typografa.
Po absolvování Státní
reálky v Praze-Žižkově
v roce 1931 studoval na
Vysoké škole sp,eciálních
nauk CVUT v Praze -
obor zeměměřické inže-

nýrství. Studium uKončil v roce 1935 II. státní zkouškou.
Svou odtomou životní dráhu začal v roce 1935 u Ka-

tastrálního měřického úřadu v Karlových Varech, v ro-
ce 1937 přeše.l ke Katastrálnímu měřické!llu l1řadu do
Pardubic. Ou roku 194U pracoval v Zeměměřickém úřadu
v Praze, pokračoval ve Státním zeměměřickém a karto-
grafickém ústavu v Praze a posléze v Geodetickém a
topografil:k<im ústavu v Praze. V roce 1966 byl jmeno-
ván ředitelem pražské poboči,y Kartografjckého a geo-
detického fondu v Bratislavě, po jeho zrušení působí od
roku 1969 jako ředitel Geodotického ústavu v Prazel.
Za svého působení v zeměměřické službě získal velké

zkušenosti v reambulacl a evidenci pozemkového ka-
tastru v Karlových Varech a Pardubicích, v roce 1945
a 1946 pracoval na vytyč "ní a zaměření státní hranice
mezi CSSR a SSSR, v ro-ce 1947 prováděl zcelování půdy
v rámci osídlení na Osoblažsku, v roce 1948 a 1949 pů-
sobil jako vedo-ucí Státní obvodo-vé úřadovny pro pozem-
ko-vou reformu v Plzni (TI. pozemk~vá reforma v Zápa-
dočeském kraji). Zde působil současně jako aktivista
zemědělského oddělení K-J KSČ a byl členem Krajské
ZEmědělské komise.
Po skc>nčení uvedených činnosti pďováděl triangulační

práce, po jmenovál.i vedoucím triangulačního oddílu řídil
budování lriangulační síte v prost0ru Kt'ušných hor, na
Mostecku, Oravě, ve Vysokých Tatrách a v prostoru bu-
dované Púchovské přehrady.
V roce 195G a 1957 vedl triangulační oddíl v Albánii.
V ro-ce 1958 byl ustanoven jako vedoucí výpočetního

a sestavilelského oddílu d současně působil jako člen
resortní koordinační komise pro úkol sestavení katalo-gů
trigonome<trických a nivelačních bodů. Řidil též veškeré
práce spojené s převodem trigono-metrické a niv811ační
sítě do nových systéml1 lS-42, Bpv). V tomto období po-
dal též několik zlepšovacích návrhu.
Při všech uvedených činnostech uplatňo'Val vždy sou-

druh Ing. Hronek své hohaté zkušt}nosti, zvláště pak na
úseku budování, obnovy a údržby trigonometrické sítě.
Po celou dobu jeho působení ve funkci ředitele Geo-

(Dokončení ze str. 290]

spíše příslušel název "Tíhové pole Země". Kniha je
zpracována hutně, s velmi pěknou stylizacÍ. O její úrov-
ni a vÝ7.namu svědčí to, že ji již vydalo v angličtině na-
kladatelství Elsevier v Amsterodamu.
Závěrem je třeba konstatovat, že jde o velmi význam-

nou puhlikaci, která podává současný světový stav da-
ného vědního oboru, se zdůrazněním velkých úspěchů
sovětské vědy a přínosu našich odborníků. Bude jistě
vyhledávanou příručkou vědeckých praco-vníků, studen-
tů vysokých škol a pracovníků v praxi.
Nakladatelství CSAV a tiskárně patří dík za vynikající

grafickou a výtvarnou tíroveň knihy.

detického ústavu věnuje soudruh Ing. Hronek všechno
své úsilí rozvoji ústavu. Pod jeho vedením získal již
"stav titul "IÚstav 25. výročí osvob:>zení Ceskoslovenska
Sovětskou armádou" a titul "Kolektiv 50. výročí vzniku
KSC".
Osoby soudruha ředitele sl vážíme jak pro odborné

a organizační schopnosti, tak pro jeho politickou anga-
žovanost. Je členem KSC od května 1946 a ve straně
zastával četné funkce. Rovněž v Revolučním odborovém
hnutí pracoval v různých funkcích.
Ve svých 60. letech je soudruh Ing. František Hronek

stále plný elánu a svěžesti a my mu všichni při příleži-
tosti toho-to významného jubilea p.řejeme mnoho dalších
úspěchů ve veřejném a osobním životě.
Při příležitosti tohoto jubilea byl s. Ing. F. Hronkovi

udělen předsedou ČÚGKa ČVOS titul "Nejlepší pracovník
rClso-rtu". Blahopře·jeme.

RNDr. Jan Chvátal se doiívá
šedesáti let

RNDr. Jan Chvátal, vedoucí Odvětvového informačního
střediska ve Výzkumném ústavu geode1tickém, topogra-
fickém a kartografickém v Praze, se dožil dne 28. října
1973 še-desáti let.
Navodil se v Jamolicích, okres Znojmo, jako pátý syn

malého domkáře, který padl v 1. světové válce. Do obec-
né školy chodil v Jamolicích, měšťanskou školu navště-
voval v Moravském Krumlově a obchodní školu ve
Znojmě.
V roce 1936 byl přijat do Vojenského zeměpisného

ústavu, kde absolvoval kartografický výcvik (kresliče,).
Byl jmenován rotmistrem Vo;enského zeměpisného ústa-
vu a byla mu svěřena práce na mapě CSSR 1: 50000.
Při zaměstnání vystudoval reálné gymnas'um. Po· Izrušení
Voj. zeměp'sného ústavu v r. 1939 p,řešeI ne1jprve do ze-
měpisného ústavu min. vnitra a pak do Zeměměřického
úřadu.
V lete-ch 194U-1953 pracoval v Zeměměřickém l1řadě

jako kartograf a později ve Státním zeměměřickém
a kartografickém ústavu nejprve jako revizor map a poz-
ději jako vedoucí oddělení map středních měřítek; sou-
časně při zaměstnání studo-val na přírodovědecké fa-
kultě Karlovy University v Praze zeměpis a kartografii;
studium ukončil v r. 1952 dosažením doktorátu přírod-
ních věd.
V roce 1954 přešel na Ústřední správu geodézie a 'mr-

tografie, kde pracoval v kartografickém odboru jako
redaktor map. Při reorganizaci kartografie pře-šel
v r. 1956 do Kartografického a repl'odukčního ústavu
v Praze jako vedoucí redakčně sestavitelského pro-vo-zu
a pomohl tím podstatně k zvýšení množství a jakosti
kartografické tvorby. Za jeho působení v provozu vznik-
ly nové školní mapy a atlasy, Atlas československých
dějin, který obdržel státní cenu Klementa Gottwalda,
Atlas ČSSR, který byl vY!ll1amenán Řádem práce, a celá
řada map a atlasů pro veřejnost.
Soudruh Chvátal jako kartografický o-dborník se za-

sloužil svou prací o mnoho významných kar,tografických
děl, která jsou chloubou česko-slovenské civilní karto-
grafické tvorby.
V roce 1968 přešel do VÚGTK Praha, kde pracuje do·

sud jako vedoucí oms.
Dr. Jan Chvátal je politicky vyspělý pracovník, který

vykonával různé funkce stranické, odborářské a v CVTS;
v současné době je po řadu let předsedou ZV ROH ve
VÚGTK. Svým obětavým a disciplinovaným plněním úko-
lů přispěl podstatně k rozvoji odborářské práce ve
VÚGTK a rovněž ke zvládnutí obtížných úkolll v oms.
Pracovní I1spěchy Dr. Chvátala byly v roce 1970 oce-

něny udělením odznaku "Za pracovní zásluhy" k 25. vý-
ročí osvobo·zení CSSR.
Do dalších 1M přejeme jubilantovi dobré zdraví, uspo-

kojení z vykonané práce a další prácovní úspěchy.
Redakční rada
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z PŘfSTROJOVÉ TECHNIKY

Termokopírovací přístroj ASTRATHERM
01

Termografický kopírovací přístroj čs. výroby ASTRA-
THERM 01 zhotovuje kopie též z nepri'tsvitných originálů
formátu A4 v měřítku 1: 1 suchou cestou během 6 až
8 vteřin. Přístroj pracuje za denního světla na základě
infračerveného záření za použití termografických mate-
riálů, vyráběných v ČSR. Na principu světla a tepla
kopíruje barvy akumulující teplo, především černé od-
stíny tiskových a rozmnožovacích barev, černou tuš,
grafitové tužky, černou pásku psacího stroje apod.

Kromě běžného kopírování je možno zhotovit fólie pro
snímací (lihový J tisk, průtisk (blanový tisk) a ofsetový
tisk. Dále umožňuje zhotovení diapozitivil. a laminování
do'kumentů fólií z plastické hmoty.

Přístroj je vybaven termostatem pro automatické vy-
pínání chodu a je opatřen snímatelnou rukojetí pro
snadné přenášenL

Obr. lb: Přenosný termokopírovacf přístro; ASTRA-
THERM 01

Technické údaje:
rozměry přístroje
váha
kopírovací schopnost

napětí
příkon
cena přístroje

415X310X140 mm
9 kg
listový formát A4
do šířky 230 mm
220 V
1400 W
cca 4500,- Kčs.

Rozsah použití přístroje a metody práce:
1.. Po ř 1 z o v á n í k o P 1 í z o r i g i-

n á Iu
Přenosové kopírování se provádí
tím způsobem, že text nebo kres-
ba se okopíruje z předlohy na li-
bovolný čistý papír prostřednic-
tvím termokopírovacího přenosové-
vého papíru ASTRATHERM, a to
buď průběžnou metodou - pro
Jednostranné psané nebo tištěné
předlohy, nebo reflexní metodou,
která je vhodná pro oboustranně
tištěné předlohy. Tento přenosový
papír je urcen pro jedno použiti a
vyrábí se ve čtyřech barvách (čer-
né, modré, fialové a červené); po-
dle jeho barvy se řídí i barva textu
nebo kresby na kopii. Tato pracov-
ní metoda Je vhodná k pořizování
menšího počtu levných kopií.
Kontaktní termokopírování se pro-
vádí tak, že se text nebo kresba
okopíruje z předlohy přímo na
kontaktní termokopírovací papír
ASTRATHERM, tj. papír opatřený
na jedné straně chemicky připra-
venou teplocitlivou vrstvou. Tato
pracovní metoda je vhodná k poři-
zování menšího počtu kvalitních
kopií.

Obr. 2: Schéma znázornění funkčních možnustí termu-
kopírOvacího přístro;e a termografick.ých materiálll
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2. Termografické pořizováni diap'ozitivli
se provádí obdobně jako přenosové kopírování s Hm
rozdílem, že se místo čistého papíru použije prfihled-
ná fólie z plastické hmoty ASTRATHERM.

3. L a min o v á n i je zplisob ochrany dokumentli před
poškozením. Provádí se tak, že se dokument obklopí
z obou stran laminovací termofólii ASTRATHERM,
která se při prfichodu přístrojem podél okrajů doku-
mentu teplem svaří a vytvoří tak ochranný obal.

4. T e r m o g r a f i c k é p o I' i zo v á n í h e k t o g r a f i c-
k é mat r i c e. Text nebo kresba se okopíruje z před-
lohy prostřednictvím termohektografického přenoso>-

vého papíru ASTRATHERM na speciální tenký papír,
z něhož se tím vytvoří hektografická matrice. Z této
matrice se pořizují otisky v lihovém rozmnožovacím
stroji, např. CORONA ES 5.

5. T e r m o g r a f i c k é p o I' i z o v á n í r °I?;m n o ž o-
va c í b lá n y se provádí tak, že text se přenese kon-
taktním zpfisobem z předlohy přímo na termoblánu
ASTRATHERM, ze které se pořizují výtisky na bláno-
vém rozmnožovacím stroji.

6. T e r m o g r a f i c k é p o I' 1z o v á n í pap í r o v é
o f set o v é mat r i c e. Text se přenese z předlohy
prostřednictvím termoofsetového přenosového papíru
ASTRATHERM na papírovou matrici. Z této matrice
pak lze pořídit v ofsetovém rozmnožovacím stroji vy-
soký počet výtiskfi.

Termografická metoda umožňuje zhotovení tiskových
fólií rychlou cestou namísto přepisování nebo pře-
kreslování, jak znázorňuje schéma na obr. 2.

Výrobce přístroje: KOH-I-NOOR HARDMUTH, n. p., Ces-
ké Budějovice, závod Milevsko.

Výrobce termografických materiálfi: KOH+NOOR, n. p.,
C. Budějovice.

pro CSR Kancelářské stroje, n. p., Praha,
- pro SSR Datasystém, n. p., Bratislava,
- specializovaná prodejna KOH-I-NOR HARDT-
MUTH, Malinovského tI'. 13/18, Ceské Budějovice.

Elektrický rozmnožovací lihový stroj
CORONA ES 5

Elektrický romnožovaci lihový stroj CORONA ES 5
je vyráběn v licenci firmy Dupleco - Itálie. Stroj zho-
toví až 75 kopii maximálniho formátu 23 x 33 cm v jedné
minutě.

Pro přípravu rozmnožovací matrice postačí napsání
textu ručně nebo na stroji na křídový papír, pod nějž
se podloží hektografický papír, případně se použije
matrice zhotovená na termografickém přístroji (např.
ASTRATHERM 01]. Použitím rfiznobarevných hektogra-
fických papirfi při psaní textu lze docílit též barevných
tiski't. Tisk je možný na jakémkoliv druhu papíru a lze
jej používat pro tisk formuláři't. Regulovatelné vlhčící
zařízení je zcela automatické a zaručuje stabilní rovno-
měrné vlhčení obtahi't. K rozmnožování se používá směs
BIORMIG, kterou dodává OSPAP, n. p.

Obr. 3: Elektrický rozmnožovací lihový stro; GORONA
E8S

rozměry
max. počet výtiskfi z fólie
napěH
příkon
výkon stroje
váha

800x 360x 280 mm
250
220 V
60 W
70 až 80 kopH!min.
20 kg.

Stroj je opatřen dvěma tlačítky: 1. rozběh stroje - je-

den výtisk - zastavení
2. plynulý tisk.

Stroj má automatické podávání papíru, navlhčování otoč-
ným válečkem a samočinnou regulaci lihového filmu.
Vkládání rozmnožovací matrice je jednoduché, je umož-
něna milimetrová přesnost v umístění tisku.
Výrobce: KOH-I-NOOR, n. p., Ceské Budějovice, závod

Milevsko.
Dodavatel: Kancelářské stroje, n. p., Praha.
Zpracováno podle údaji't výrobce.

Ing. Ivan Cermák, CVGK, Praha

Zajistěte si předplatné
odborného časopisu

GEODETICKÝ
A KARTOGRAFICKÝ OBZOR
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Geodetické informační dny - Brno 1973
(XI. BTZ)

Brněnské burzy technických zlepšení se staly již po-
Jmem. To bylo již několikrát konstatováno i na strán-
kách tohoto odborného časopisu. Od skromných za-
čiltků v roce 1962 šla křivka jeVch odborné úrovně
a z ní vyplývající zájem geodetické veřejnosti, prud-
ce vzhůru, až kulminovala v roce 1972 při jubilejním
desátém ročníku. Pro mnohé návštěvníky bylo proto
velkým překvapením pozdější rozhodnutí odzkoušet no-
vou organizucní formu, tzv. informačních dnů o geJ-
detických novinkách na meZinárodním strojírenském ve-
letrhu. Tím se organizátoři připojili k řadě akcí, přispí-
vajících k vědeckotechnickému programu veletrhu, kte-
rý k němu patří stejně nedílně, jako jeho komerční ná·
plň.

foto Doležul

Obr. 1: Prof. lny. A. Suchánek, CSc. - předseda Cesko-
~lovenského geodetického a kartografického výboru při

zaha;ovacím pro;evu

O CG tedy v Brně letos šlo. Z popudu Československé
ho výboru ČSVTS, pověřila společnost geodézie a karto-
grafie hrněnskou pobočku CVTS při národním podnik CI

Geodézie a krajský výbor CVTS společnosti geodézie
a kartografie organizací této celostátní akce pod ná-
zvem Geodetické informační dny. Byl připraven program,
zahrnující dvoudenní zasedání s následujícími tematic-
kými bloky:

- geodetické a fotogrammetrické přístroje,
- hledačky podzemních vedení,
- stolní elektronické kalkulačky,
- zařízení pro zpracování dat,
-- zařízení a materiály pro reprografii,
- zařízení a materiály pro reprodukci a tisk.

Každý z těchto bloků byl uveden přednáškou česko-
slovenského odborníka, shrnující výhled v dané oblasti
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do nejbližší budoucnosti. Bezprostředně po tomto úvo
du následovaly informace zástupců vybraných firem, vy··
stavujících na veletrhu, o novinkách jejich výrobního
programu resp. o nejbližších záměrech, s kterými hrma
reaguje na současné potřeby světového trhu.
V prvém bloku, věnovanému geodetickým a karto-

grafickým resp. fotogrammetrickým přístrojům, načrtli
nejbližši budoucnost doc. Ing. Juraj Šolc, CSs. [SVŠT Bra-
tislava) a Ing. Zbyněk Maršík, CSc. [VÚGTK Praha]. Oba
přednášející se zvlášť zabývali prvky automatizace při
sběru informací a podmínkami, nutnými pro jejich za-
vádění.
Poté ve velmi zajímavém sledu vyslechli účastníci ln'

formaci Dipt. Ing. Itha [VEB C. Zeiss, Jena, NDR) o ni·
velačním. přístroji Ni 002, který na letošním brněnském
veletrhu získal zlatou medaili, Ing. Hubla [AGA DIRECT
EXPORTS, \Vien, Rakousko] o laserovém nivelačním pří-
stroji AGA 300 s rotujícím světelným paprskem, p. M.
Grillmayra [KEHN & CO AG, Aarau, Švýcarsko] o lase-
rovém teodolitu DKM 2-AL, dálkoměru DM 1000 a dlou-
ho ohlašovaném dálkoměru typu ME 3000 Mecometer,
jehož vystavení a předvedení ve veletržním stánku hr-
my NORDSTAHL GmbH, Diisseldorf, NSR, se stalo pro
čs. odborníky skutečným svátkem, protože šlo o česko-
slovenskou premiéru v pravém slova smyslu. Oblast vý-
roby hledaček podzemních vedení pokryly informace Ing.
Grassera [SEBA DYNATRONICBaunach] a Ing. O. G. Bol-
te [HERMAN SEWERIN, Gutersloh, oba NSR].
Velmi zajímavou oblast stolních elektronických kalku-

laček uvedla přednáška Ing. Jana Klimeše, CS~. [TESLA
B. Bystrica], který zvlášť upozornil na skupinu progra-
movatelných kalkulaček a minipočítačů, které by v nej-
bližši budoucnosti mohly uspokojit většinu požadavků
geodetické praxe. Doplněním byly informace zástupců vý-

robcii [METRA Blansko] Ing. Klose a [TESLA Bratislava]
Ing. Nižňana o možnostech dodávek prvnich sérií elek-
tronických kalkulaček domácí výroby. Velká pozornost
účastníků byla věnována inlOrmacím o posledním VÝVOJi
renomovaných zahraničních výrobců, jako je HEWLETT
PACKARD [prom. mat. K. Černík z Metroprojektu Praha],
COMFUCORP CULC[JLATING SYSTEMS AG, Zug, Švýcar-
sko [Miss Tidd z londýnské pobočky] a SHARP CO, Osa-
ka, Japonsko [Ing. St. Kočí, Kancelářské stroje, Praha].
I když prognóza v oblasti zpracování dat, zpracovaná

Ing. J. Čálkem [VÚGTK Praha), zůstala z důvodů nepří-
tomnosti autora jen v ínformačních materiálech, navazu-
jící iuformace M. B. Aase [KONGSBERGVAPENFABRIKK,
Kongsberg, Norsko] a Ing. Konečného [KANCELÁŘSKÉ
STROJE, Brno] detailně informovaly o vývoji automatic-
kých koordir.átografů a digitizátorů zahraničního i do-
mácího původu, např. Digigraf a Digipos [NOVODVORSKÉ
STROJÍRNY, Nový Bor]. K projednávané tematice vhodně
přispěla i fíremní informace Ing. Vilímka [ZBROJOVKA
Brno], který hovořil o perifernich zařízeních výpočetní
techniky.
Druhý den byl věnován reprografickým a polygrafic-

kým materiálům a technikám. Úvodem k první skupině
byl zanícený a optimisticky laděný prnjev Ing. Gorgo·
ně [FOTOCHEMA Blansko], z kterého vyplynula široká
pmspektiva budoucích dodávek domácích reprografi c-
l,ých materiálů a rozvíjející se pale<ta čs. reprografic-
kých .zaří'zení nejrůznějších typů. Navazující vystou·
pení p. R. Cole [OZALlD CO, Loughton, Anglie)
a p. A. W. T. Amese (KEUFFEL & ESSER Co, Colchester,
Anglie] zdúraznila současný trend využívání polyeste-
rových fÓlií pro neJrůznější oblasti grafického a pOlly-
grafického zpracování gHodetických informací, při sou-
éasném rostoucím nedostatku fólií na bázi PVC.
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Samostatnou kapitolou ve sledu firemních vystoupe-
ní byl příspěvek p. G. Schultze (AB SPACIO SYSTEM,
Malm5, Švédsko, zastupujícího veletržního vystavovate-
le P. BODe, Hamburg, NSR]. Přednášející bez zvlášt-
ního poukazu na konkrétní firemní výrobky velmi za-
svěceně zhodnotil vliv pracovního prostředí, tj. vzdu-
chu, světlu, hluku, rozložení nábytku a pomiice,k na
produktivitu p'rací v technické kanceláři.

Celkem samostatný blok tvořily příspěvky, věnované
mikrofilmové technice. Byl uveden zasvěceným přehle-
dem o komponentech mikrofilmové linky, vyvíjené
v ČSSR ve spolupráci s NDR. Tento příspěvek přednesl
Ing. Dřímal (MEOPTA Brno] a doplnil Ing. Slatin, kte-
rý zastupoval onemocnělého presidenta mikrofilmové
asociace p. F. J. Duita (WEIGL BOROMASCHINEN,
Wiell, Rakousko].

Posledním blokem byly informace o reprodukční a po-
lygrafické technice, uvedené pečlivě zpracovaným re-
ferátemlng. K. Kosai;e, CSc. (VAAZ Brno]. Na něj nava-
zoval p. Ceulemans (AGFA GEVAERT, Mortsel, Belgie)
velmi detailním přehledem firmou dodávaných repro-
dukčních matel'iálii pro reprodukci map a s. A. Černý
(ADAMOVSKf; STRO)lRNY, Adamov], informující o p0-
sledním vývoji a úspěších našich výrobcii ofsetových
strojii typu Dominant resp. Zetacont.

Jak bylo zdůrazněno v zahajovacím projevu prof. Ing.
A. Suchánka, CSc., předsedy Čs. výboru geodetického
a kartografického, a podobně i v hodnotícím závěru
Geodetických informačních dnii Ing. M. Mikšovského,
CSc., předsedy ÚV společnosti geodézie a kartografie
CVTS, byla letošní forma XI. běhu burzy experimentem.
Snad nepředcházíme událostem, když jiŽ dnes řekne-
me, že šlo o experiment životaschopný, který má ná-
rok na své rozvíjení, protože přispívá k vědění a zís-
kání soustavně uspořádaného souboru informací, a to
je prvním předpokladem účinné racionalizace každého
oboru lidské činnosti, tedy i geodézie. A že geodeti po
nových informacích přímo prahnou, toho byla diika-
zem nečekana přítomnost 270 odborníkii při zahajova-
cím pl'(.jevu místo 150 předem přihlášených. Tato sku-
tečnost poněkud zaskočila i zkušené organizátory bur-
zy z přípravněho výboru. Pmto ,ziistala i malá skupinka
návštěvník1\, která si neodnesla tak populární a žá-
daný soubo" informativních materiálii. Letos zahrnoval
nejen přednášky vše,ch českoslo'venských odborníkfi
k jednotlivým tematickým blokům, ale i překlady vět-
šiny (I] vystoupení zahraničních zástup'cfi, oblíbený pře-
hled firemních stánkii na mezinál'odním veletrhu a jako
novinku firemní kartotéku s přesným uvedením adresy
firmy, zastoupení, pověřeného dovozce" vývozce i se-
znam exponátfi na veletržním stánku. Navíc našli účast-
níci ve svém souboru materiálů i unikátní sbírku fi-
remních materiálii, jejichž získání by na veletrhu bylo
možné jen za cenu několikadenního pobytu v Brně.
Nemalou pozornost vzbudil i plánek Brna k této přlle-
žitosti zvlástě vydaný a plánek výstaviště, který byl
velmi hojni! využíván.

Jako obvykle představoval i tento běh burzy v rodi-
ně geodetfi společenskou událost. Společenská se,tkání
organizovanii tento rok v Mikulově a Hustopečích byla
velmi příznivě hodnocena. Jak ve svém vystoupení při-
pomněl jeden lze zahraničních účastníkfi, vše jde orga-
nizačně zajistit, ale srdečná atmosféra, příjemné ne-
formální prostředi není v žádném případě jen otázkou
příslušného poplatku.
Nad letošní burzou převzala záštitu řada význam-

ných osobností resortu ČOGK a SOGK, výzkumu, škol-
ství, společenských organizací apod. Tím se dostalo
organizátort"nn velkého morálního povzbuzení ne1en pro
tento rok, ale i pro léta budoucí. Současně ovšem je
na nich i velká odpovědnost před odboT'lloU veřeiností
za qspěch burzy v roce 1974, která má být opět .ve své
tradiční formě spolu s oborovými geodetickými dny.
Proto apelují již dnes na všechny resortní i mimo-
resortnl geodetické a kartografické organizace, aby
se zářijovým ter!T'<'1em 1974 počítaly a připravily no-
vinky své t~ , .... I - praxe k publikováni a pi'edvedenL

Ing. Milan Kltmeš

Z tiskové besedy ČVTS - společnosti
geodézie a kartografie k symposiu
"Geodetické práce při výstavbě metra"
s novináři klubu vědy a techniky v Praze

Česká vědeckotechnická společnost - společnost geo-
dézie a kartografie uspořáaala dne 1. října 1973 v klu-
bovně Ce~kéllo svazu novinátů v Praze tiskovou bese-
du s novinári klubu vědy a techniky k sympoziu "Geo-
detické práce pti výstavbě metra".
V úvodním příspěvku hlavního geodeta pro metro

s. Ing. Františka S i I a r a, CSc., byli přítomní sezná-
meni s potížemi, které byly působeny od počátku zahá-
jení prací na výstavbě metra zejména nekoordinova-
ností geodetických prací, prováděných nejrfiznějšími
podniky a organizacemi, zúčastněnými lIla stavbě metra.
Dále byli informováni o opatřeních, která vedlapří-·
slušné orgány k vytvoření orgánu hlavního geodeta pro
metro v Cesltém úřadě geodetickém a kartografickém
počátkem roku 1973.
S. Ing. Šilar, CSc., potom seznámil přítomné s hlav-

ními úkoly geodetů na metru a jejich významem ,pro.
plynulou výstavbu metra. V diskusi pak zodpovídal do-
tazy zejména z hlediska užití moderní měřické techni-
ky, využívání elektrooptických dálkoměrů zaručujících
vysokou přesnost délkových měření, využívání laserfi
(plynového laseru) pro prostorové vytyčování směru
ražení tunelu metra, využívání digitálních teodolitfi
a samočinných počítačů, využívání gyroteodolitů pro.
přenášení směrfi a pro orientaci podzemních měření
a vytyčování tras.
Ve své informaci naznačil také koncepci geodetic-

kých prací, která vychází z dlouhodobých sovětských
zkušeností, ze staveb metra v M03kvě (od r. 1935] i v ji-
ných sovětských velkoměstech. Zmínil se i o překladu
sovětské instrukce pro geodetické práce při výstavbě
metra, kterou kolektiv geodetfi pracujících na metru
v Praze dostal ve velmi krátké době po jmenování hlav-
ního geodeta, zásluhou jeho iniciativního přístupu k po-
třebám geodetické praxe na metru a zásluhou OOIS
pro geodézi! a kartografii ve VÚGTK v Praze a Geo-
dézle, n, p., Praha.
O dalším vývoji a nové koncepci geodetických prací

na metru pojedná sympozlum, které se koná v Praze ve
dnech 2. až 4. října 1973 v Obecním domě. 'Úča~tníci
konference byU seznámeni s programem tohoto sym-
pozia.
Geodetické práce na metru jsou jednou z velmi vý-

znamných složek, které přispívají k ekonomii Investič-
ní výstavby pražského a stavby svým podílem na té-
to stavbě dokumentují také společenský význam geodé-
zie v čs. národním hospodářství.

Týden československé kartografie
v Budape!ti

Ve dnech 21.-28. srpna 1973 se uskutečnila v Buda-
pešti, Maďarsko, v Ceskoslovenském kulturním středisku
druhá zahraniční výstava československých kartografic-
kých děl. Výstavu "Týden československé kartografie"
uspořádaly Kartografie, n. p., Praha a Slovenská karto-
graf1a, n. p., Bratislava ve spolupráci s Federální sprá-
vou. československých kulturních středisek a Českoslo-
venským kulturním sti'ediskem v Budapešti.
Před zahájením výstavy byla uspořádaná tisková kon-

ference za účasti tiskových agentur akreditovaných
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v Budapešti, zástupcťi ústřednlch maďarských deníku,
redaktora maďarské televize, zástupce ČTK,představitelťi
maďarské kartografie a vedoucích pracovníku Česko-
slovenského lmlturníbo střediska v Budapešti. 'Účastníci
tiskové konference obdrželi informativní a propagační
materiál o základních směrech vývoje současné české
a slovenské kartografie.

'Úvodní slovo při vlastním zahájení výstavy pronesl
hlavní redaktor n. p. Kartografie Praha s. dr. Ivo čás-
lavka. V krátkém přehledu informoval účastníky verni-
sáže o rozvoji československé civilní kartografie od ro-
ku 1954. Ze značného rozsahu kartografické činnosti pro
potřeby národního hospodářství socialistického státu se
zaměřil na obor map pro potřeby škol a obor map pro
potřeby veřejnosti. Informoval o vyvinutém systému
školních kartografických pomucek pro vyučování ze-
měpisu a dějepisu tak, že na základě zeměpisných map
jsou tvořeny a vydávány podle potřeby mapy tematické,
především politické a hospodářské. Uvede novinky čes-
koslovenské kartografické produkce pro školy, komple'x
plastických map a význam školní dopiňkové literatury
edice souboru "Poznáváme' svět".

V oboru map pro veřejnost upozornil především na
tři velká atlasová díla posledních let "Atlas čs. dějin",
"Čs. vojenský atlas" ,a "Atlas Československé soci,aJlis1ic-
ké republiky". Ve stručném pohledu na českou a sloven-
skou kartografickou tvorbu uvedl vydávání Kapesních
atlasťi světa, tvorbu turistických map a automap, řadu
tematických map zpracovávaných ve spolupráci přede-
vším s vědeckýmI pracovišti, produI{ci kartografických
památek a faksimilií a v. neposlední řadě i vydávání
učebnic pro střední zeměměřické školy prumyslové a vy-
soké školy.

Vernisáže se zúčastnilo asI 60 osob reprezentujících
různé složky zájmové veře1jnosti včetně delegace maďar-
ského kartografického podniku Kartografiai Vállalat
v Budapešti, vedené ředitelem podniku dr. Gyulou He-
gyim. Z prťiběhu ve'rnis·áže byly natočeny pro maďarskou
televiZi šoty, ze kterých byl sestaven pro večerní zpra-
vodajství minutový střihový film 1. programu s velmi
příznivým komentářem. Rovněž hlavní maďarské deníky
přinesly zprávu o konané akci.

Výstava velmi příjemně překvapila vše,chny návštěv-
níky, což se odrazilo i na četných pochvalných zápi-
sech v pamětní kni7.e. Výstavu shlédlo asi 1000 ()sob,
což je značný úspěch k této roční době i vzhledem ke
zkušenostem pracovníků Československého kulturního
střediska v Budapešti k akcím pořádaným v letních měsí-
cí-::h Výstavu navštívilo i několik desítek delegátů konfe-
rence ICA, konané ve stejné době v Budapešti.

Výstava "Týden československé kartograf1e" v Buda-
pešti byla zdařilým po]uačováním loňské zahraniční vý-
stavy kartografických děl ve Varšavě, Polsko, a splnila
v plné míře úkol propagace kartografie v Maďarské li-
dové republice a otevřela další cestu k pořádání obdob-
ných výstav v dalších městech sousedních států socia-
listického bloku.

Se sovětskými přáteli v Geodézii, n. p.,
Liberec

Výměnná 5Itudijní p['axe naš.l,ch vyso,košlmláků - ge'O-
dotů se sovětskými studenty MIIGAiK má již svou dlou-
holetou tradici a přispívá k utužení p·řátelských svazku
a k získání nových zkušeností mezi českými a sově<tslký-
mi goodety ve škole i mLmo ni. V letošnúm l'Oee stá'vilt
sovětští hosté část svého pobytu v naší republice v n. p.
GeodéZl1eL,Lberec.

Přiv-ítal!i jsme v našem podnúku 8 soV1ětskýc!hstudentli
s V1edouc1ffi'katedlry soudJruhem Nikolajem Nikolajevi-
čem LosjllJkovem a dalším odborným asis1ten1em.
Delegaci doproV'á:zeli odbmní asistentli ČVUT 'Zíe sta-

vební fakulty - směr geodézie soudruh Ing. IngedlUld,
CSc., ,a soudruh Ing. Malý, CSc., a 4 d'aJlší čeští VYSOKO-
školáci, ,absolvenJti 3. ročnúku geodézie.
Během čtyřdenn1bo pobytu s81zmámila se deleg.ace

s g,eodetickými a k81VtografiJc:kýID!ipDacemi našeho pod-
niku Geodézie. S nevšedním zájmem a zvídavostí sledo-
vali sovětští geodeti zejména ,a'UltomllJti:no1vaJnoulilIlJku
zpraooválIlí technicko-hoopodMskýC!h maJp, čúselnou údlrž-
bu méllp e'vidence nemovil1OS1tía postuprné vytváření
regiSlWu evidenoe nemovittostí. V sousedním PodJntku vý-
pOlčetní techniky se seznámllU spočítllJčem naší výroiby
ZPA 600 a !SiOv-ětskýlIIlpoč1tačem MLnsk 22. Shodou okol-
ností proibilialy na obou strojích geodetické vý'počty. Naši
~aJrtogMfové ukázali nejmodernější Zípůsoby kaJrtografic-
kého zpracování map velkých a středních měřítek, v re-
p:rod!UJkcipředved<l'i mimo jiné i nový ůnstalo'V'ooý stroj
světové úrovně "Zetakont 601". Delegaci upoutal i bo-
hatý prog.ram naší užúté fotograJmmetrie při THM, ob-
nově ,a údtržbě map i při 'sp8'ciálních pll'adah, zejména
plJíivýpočtukubatur v těžbě na povrchových dol,eah Se-
veročeské:ho hnědouhelného revíru.
Ma.pova'CfIpolní práce si sovětští hosté ověd'Lli na 10-

l\alitě THM v Děčíně a práce odlpovědJného geodet'a při
výSl1:a'VIbědilJlllJinaJntyna JeštMu.
Bo:h8ltost odborně výchOiV'ného programu nebyla na

pi\ekáŽ:ku k navázání pi'á'telských 'konta/kltťi, ně,koUk,a
'V'řelých setkání se záSlt!UJpClivedení podniku, KSČ, ROH,
SČSP, SSM, ZP ČVTS a dalšími tpra,c'OVlIlíky!podnLku ne-
jen při Iptlvítání a rozloučení,al,e běhemcelé:bo poibytu.
Zbyl 1 čas na 'potznální přírodních k'l'ás SevelI'OlČeského
kraje, ktleré všude jSlOuna dosah roky. Sv-ou podmaJlli-
VIOlUIDDálsoulZapOsoibHana .naše hOlSltyPrraV'Č1Jokábrána
v Českém SvýcélJl"Sku,čedičové vrurnany i jedinečný Ješ-
tě,d, Uipout'ala i zdejší botanická az()!()logiJoká zahrada.
HoSl1:éz SSSR i z našeho ČVUT se pochV1alně vyslovili

o vysOIké teclmic'ké úrO'Vni našich prací a o velmli do-
brém pracovním prostředí v novém areálu budov n. p.
Geodézie .a PVT v LilbercI.
Bez nadsáz·ky můibeme říci, že setkání s našimi přát.eli

plrobě:hlo v srdečném a přMe'lském ovzduší a že naši
p'DaC'ovníc.lna všech místecrh, ,kam naši hosté zalVítaH,
se snažiH ukálZalt jim co nejvlce a oc'hotně vysvětlit
V'Š,ecil1lllyproblémy.
Setkání u,p,evnilo i spoj,ení vysoké školy s Iprexí. I našI

studenti si odnesli ze společného pobytu ty nejlepší
dojmy. Jsme 'p'řesV1ědčeni, že zís~ané poonaJtky rolZšíří
i na své spolužáky.
S'Dde'čnébylo setkání, srdečný byl celý ptrůMh návště-

vy, s.rdečné bylo i rozloučení. Ce,l'Ou,atmosféru snad nej-
výstižněji chllirélJkterilZujezápis našich přáltel do naší pa-
mětní ,k'l1Lhy:

"Nenalézáme slov k vy;ádření díků českým přátelům
za přátelské a pohostinné při;etí. S velkým zá;mem a
uspoko;ením ;sme se seznámili s geodetickými pracemi,
provártěnými libereckým podnikem Geodézie, které se
vyznaču;í vysokou kvalitou a různorodostí. Teště více
tsme nadšení pracovitostí a nar:láním československého
lidu, ;eho úsmm být stále v popředí v oblasti vědy, tech-
niky a kutury.

Tisíceré díky za neobyčetně vřelé přitetí, za velmi
dobrý vztah k nám, sovětským studentům.

Dlouhá Mta si uchováme vzpomínku na krásné chvíle
strávené mezí československými přáteli.

Ať vzkvétá krásná země Československo,' nechť ;e
šťasten československý lid, ať se upevňu;e věrné přátel-
ství československého a sovětského lidu!"

Skupina studentů moskevského institutu inženýrů geo-
dézie, leteckého mapování a kai"tografie.

Libm-ec, 31. 8. 1973
Ing. Frant. Novotný,

technický náměstek ředitele
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Z GEODETICKÉHO KALENDÁŘE
(říjen, listopad, prosinec)

1. řljna 1948 - před 25 lety 'zemřel v Moskvě FeodHij
Nikola,Bviě Krasovskij, profesor a prvnl rektor MIIGAiK,
jeden z čelných tVllrcll sovětské geodézie, člen Sovět-
ské akademie věd, nositel Leninovy ceny. Byl zaklada-
telem Výzkumného ústavu CNIIGAiK a organizátO'rem
velkýl::h geodeHcko-astronomických pracl, jejichž vý-
sledkem bylo odvození rozměrll nového - Krasovského
elipsoidu. (Narodil se 1878 v Galiči, býv. Kostromská
gubernie.)
1. řljna 1943 - před 30 lety zemřel v Praze Ing. Voj-
těch Kural, vedoucl schwarzenberské zeměměřické kan-
celáře, význačný pracovnlk jednoty civ. geome.trů, Spol-
ku čs. zeměměřičl1 a SIA. Byl členem výboru Inženýr-
ské komory a Izkušební komise pro autorizační zkouš-
ky. (Narodil se 25. března 1880 v Bavorově na Šumavě.)
1. řljna 1898 - před 75 lety se narodil v Bystrém u Po-
ličky Ing. Julius Miknla, býv. zástupce ředitele prll-
myslové školy I?;eměměřické v Praze. Po vystudování
oboru pllsobil několik let jako asistent u prof. Petří-
ka. Pracoval delší dobu v katastrální službě, na min.
financí, min. techniky a v Zeměměřickém úřadě. Jeho
bohatá praxe a osobní vlastnosti jej předurčily k pe-
dago,gické dráze. Byl činným i veřejně, v r. 1945 byl
předsedou zeměměřického odboru SIA. (Zemřel 23. dub-
na 1960 v Praze.)

6. října 1898 - před 75 lety se narodil v Praze Ing.
Jindřich Sns, býv. vrchnl měřický rada hl. m. Prahy.
V letech 1921-1925 pracoval na ČVUT jako asistent
prof. Petříka. Odtud přešel do služeb hl. m. Prahy, kde
pracoval· většl část svého života. Před odchodem do
dllChodu pracoval do r. 1958 ve Stát. ústavu pro pro-
jektování hl. m. Prahy.

8. řljna 1913 - před 60 lety se narodil v Prostějově
Ing. Frantiiek Splllne·r, vedoucí SG v Příbrami. Po vy-
studování na ČVUT v Praze působil na gen. fin. řed.
v Bratislavě, v le·tech 1950-1~53 jako ved. referent na
ONV v Sedlčanech a od r. 1954 v resortu geodézie. jeho
bohaté zkušenosti a houževnatá práce odborná i ve-
řejná, které se plně zúčastnil, byly po zásluze zhodno-
ceny udělenlm řady vyznamenáni - Za zásluhy o vý-
stavbu, nejlepší pracovnlk ÚSGK, revoluční medailí KNV
a pamětnl medailí k 50. výr. KSČ.

16. října 1913 - před 60 lety se narodil v Bukovině
s. Josef Pacák, samostatný referent CO a ZO Geodézie,
n. p., v Pardubicích. jeho zkušenosti z nejrllznějšlch
pracovišť a jeho osobní vlastnosti mu dovolily již po
20 let j?;astávat odpovědnou funkci v našem resortu.
17. října 1913 - před 60 lety se narodil v Praze-Zižkově
Ing. Frantiiek Hronek, ředitel Geodetického ústavu,
n. p., Praha. Po vystudování zeměměřického inž. na
ČVUT v Praze pllsobil v kat. měřické službě v Karlo-
vých Varech a Pardubicích.. V r. 1940 přichází do
triang. kanceláře min. fin., aby své odborné znalosti
a zkušenosti věnoval vždy pečlivé práci na budování
trigonometrických základll našeho státu.
28. října 1913 - před 60 lety se narodil v Jamolicích,
okr. Znojmo, RNDr. Jan Chvátal, vědecký pracovnlk
VÚGTK v Praze. Vystudoval geografii na KU v Praze.
jako kartograf pllsobil ve Vojenském zeměpisném
ústavu. Odtud přešel do Zeměměřického úřadu a poz-
ději do Kartografie, n. p., kde pracoval delší dobu jako
vedoucí redakčně sestavitelského provozu. Pracoval též
na USGK. V r. 1968 přešel do VÚGTK.

10. listopadu 1913 - před 60 léty se narodil v Čáslavi
Ing. Frantiiek Cálek, ústřední odborný referent ČÚGK,po
absolvování zeměměřič. inž. na ČVUT v Praze odchází
pracovat na Podkarpatskou Rus do katastrální služby,
v r. 1939 přechází k novému měřeni do Prahy a v r. 1943
nastupuje do triang. kanceláře min. fin. Po r. 1945
zastává postupně velkou řadu vedoucích míst v rllz-
ných resortech. Bohaté odborné a organ:tzační schop-
nosti, stejně jako vzácné povahové vlastnosti plně vy-

užil jako hlavni inženýr OÚGK Praha v letech 1954 až
1959. Od r. 1960 pracoval jako technolog na ÚSGK.
23. listopadu 1913 - před 60 lety se narodil v Třeblči
Ing. Karel Jireěe,k, samostatný odb. refe'rent Krajské
geodetické a kartografické správy v Opavě. Po vystu-
dováni ČVŠT v Brně pllsobH na vysoké škole jako as's-
tento V r. 1938 přechází do kat. měřické služby v Brně,
po skončení války působí v Opavě. Od r. 1949 pracuje
na KNV jako vedoucí techn. refe,rent a od r. 1954 jako
hlavni inženýr na OÚGK v Opavě, kde později zastává
funkci vedoucího PTS a vedouclho Výroby. jeho vý-
značné odborné znalosti, organizační talent a důsled-
nost v práci byly uznávány nejen ve služební, ale i ve
veřejné činnosti, zejména ČVTS, kde byl vyznamenán
zlatým odznakem I. stupně.
29. listopadu 1803 - před 170 lety se narodil v Salc-
burku Kristian Duppler, profesor matematiky a praktic-
ké geometrie na Stavovském polytechnickém ústavu
v Praze v letech 1837-1847. Řadu svých vědeckých pra-
cí publikoval ve Zprávách Král. české společnosti nauk,
mezi jinými též studii o základech teorie tzv. "Dopple-
rova principu". Později pllsobil na hornické akademii
v Banské Stiavnici a na polyt8lchnickém institutu ve
Vldni, kde převzal výuku geodélzie po prof. Stampferovi,
jehož byl žákem. (Zemřel 7. března 1854 v Benátkách.)
1868 - před 95 lety byly zhotoveny první letecké sním-
ky z upoutaného balónu, známým pařlžským fotogra-
fem Felixem Tournachonem-Nadarem.
1898 - před 75 lety vyšli z Českého vyso'kého učeni
technického první vysokoškulsky vzdělaní zeměměřiěi,
absolventi dvouletého samostatného učebnlho běhu ze-
měměřického. Prvnl státnl zkoušky se pak konaly v led-
nu 1899.
1903 - před 70 lety byly vyhodnoceny první letecké
snímky zhotovené z balónu.
1923 ....:..před 50 lety uvedla firma Wild v Hee,rbruggu do
praxe první univerzální teodoIit T 2, jehož kvality do-
dne·s oceňují stovky zeměměřičll na celém světě. je to
jedna z nejúspěšnějších konstrukcí měřických přístrojů
firmy Wild.
1923 - před 50 lety provedl prof. v. Gruber první
zkou!iky analogové aerotriangulace na Zeissově stereo-
planigrafu.
1923 - před 50 lety vyrobily Zeissovy závody v jeně
první leteckou automatickou řadovou komoru.
1923 - před 50 le,ty byl v Německu zaveden jednot-
ný souřadný systém Gauss-Kruge.rllv.

1933 - před 40 Ie.ty byl na !základě pracl pozemní foto~
grammetrie objeven nejvyšší vrcho.1 Tjan-Sanu "Pik
Pobědy".

Eugeniusz Berezowski
Rozhovor s Mistrem Koperníkem

Zatlmco tVO'jíotcové vizemi Piastll sh'l.'omažď'owli
z./a;to - ty jsi dobýval čistou plI'avdu
z 'prop.as1ti tajemstvI v>esmfru ve firombornké věži
samotný, bedlivě po:rorujícl pl,mety a hvězdy.
Slovanský Kolumbe, objeviteli nových zákonll kosmu,
zadržel jsi jaslllOlUa obrovskou svítilnu sV'ěta
-ft uvedl těžké zemské tělesodlQ nesmlirně rychléhopolhybu
bez gigéllIlt!tckéI1akety aI1Olzbiltého ,atomu.
MocnáN myšleni, nepochopený ve svém století,
doktore hereze proti ,králo'V'llě všech vě·d
jsi napsal: ,;in medio vero omnium residet sol"
a nastolil na nebeský trllIl vhodnějšího vládce.

1973/298



Geodetillkt a kartografillkt obzor
roi!ník 19/61, číslo 10/1973 299

Šest rtJvých'VIědec.ký.ch:k!níh začalo éruk05lIl1ic,kýoh letů
Hldé ~aoštili 'k'ru'hO'Vécm-áhya vypustili na ně
umělé měsíce - lrol'áby plující ve hvězdných oceánec'h.
Me,zi nimi pluj,e i wůjkoráb v,pesn-ém duhovém rou(;nu,
v lesku slávy - ••lnte~k()sm()5 - Korpe'rni:k500".
Dřevěné přís'troje bez optilky, kružítka
a elektronu svědčí o velikosti tvého génia.
Ptám se: ••Je možné srovnávat tu ·velikost s nekonečností
IIlJléčné cm-áthynebo se 2:áwaJtnými hlubLnami galaxií?"
Odpověď mí: ••Nekonečnost myšlení je velikostí génia".

Přeložil: Ladislav Taišl, VÚGTK

G e o IIé z i e, nár. podnik Liberec,
STŘEDISKO GEODÉZIE V ČESKÉ LÍPĚ

vyhlašuje v pověření podniknvého výboru ROH
n. p. GEODÉZIE v Liberci

Soutěže se může zúčastnit každý prallovník, zaměst-
naný v podnicích podléhajících Českému úřadu geo-
detillkému a kartograIillkému a Slovenskému úřadu
geodézie a kartografie, a to fotografiemi, pořízenými
jak v ČSSR, tak i v zahraničí. Soutěže se mohou zúčast-
nit také studenti zeměměřických škol.

Přijímány budou fotografie černobílé rozměru
24 X30 cm a 30 X40 cm a jeho odvozeniny, libovolného
povrchu. Od každého autora bude přijato nejvýše pět
snímků nebo celý seriál. Seriál tří až pěti snímků se
započítává jako jeden snímek.

Soutěž je anonymní. Snímky musí být na zadní straně
označeny názvem a pětimístným číslem, které bude
také na zalerpené obálce. Uvnitř obálky bude adresa
autora a počet snímků zaslaných do soutěže.

Oceněné i ostatní fotografie vybrané porotou Svazu
českých fotografů budou vystaveny ve výstavní síni vlas-
tivědného mulzlla v České Lípě v únoru 1974 a případně
i v dalších městech.

Tematika:

Do soutěže budou přijímány snímky zachycující nás
při naší práci, při sportu, rekreaci, zábavách a oslavách,
dále snímky zachycující pI'ostředí, ve kte,rém pracujeme
apod.

CENY: 1. cena
2. cena (2X J
3. cena (2X)

1000 Kčs
750 Kčs
500 Kčs

Dále bude uděleno pět čestných uznání. Vyhlašovatel
soutěže si vyhrazuje právo někte-ré ceny neudělit v p·ří-
padě, že do soutěže budou zaslďny snímky neodpoví-
dající úrovni soutěže.

Uzávěrka soutěže:
15. prosince 1973.

Nepřijaté snímky budou vráceny autorům do 31. led-
na 1974. Výsle-dky soutěže budou zve'řejněny ve Zpravo-
daji nár. podniku Geodézie Liberec a v odborářském
tisku. Výsledky budou také zaslány autorům, kteří
soutěž obeslali.

Snímky do soutěže zasilejte na adresu: Středisko geo-
dézie v České Lípě, Moskevská 80 (telefon 2304 -
Ing. Gebaue·r).

Bohuslav Palata v. r.,
předseda PV ROH

Ing. Jii'f Dunda v. 1'.,
ředitel Geodézie, n. p.,

Liberec

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Gcodezlia I kartograflia, č. 1/1973

G a jda jev, P. A. - L o b a č e v, V. M.: o posuzování přesnosti
délkových měření, str. 4-8

Me š č e r s k í j, I. N.: Požadavky na výškové sítě pří topogra·
fickém mapování v měřítku 1:5000 a vtěším s íntervalem vrstev-
nic 0,5 m a 0,25 m, str. 8-12

U s pen s k i i, M. S. - G'a r e v s k i j, V. v.: Použiti cementových,
na mistě dusaných pilot ke stabilizaci geodetických značek, str.
12-1"

T r e v o g o, I. S.: O předběžném výpočtu chyby vzdálenosti mě-
řené světelným dálkoměrem, str. 15-17
B u t k e v i Č, A. v.: Nitkový křiž pro pozorováni hvězd ve verti·
kálu polárky, str. 17-18
K o t o v, V. V.: Zpětné prostorové protínáni, str. 18_24
R o m a n u s, T. N.: Uvažováhí deformaci železobetonových kon'
strukci z nestejnoměrného zahřiváni jednotlivých částí budov,
str. 24-27

Z e len s k i j, A. M.: O jedné z chyb nivelace se záměrami stra-
nou tvořicimi svazek paprsků, str. 27-30

P r i c hod a, A. G. - Bij u m, A. je.: Mikrobarograf s elektro-
mechanickým měničem, str. 30-32

K o n š in, M. O.: Použití panoramatické letecké komory při le-
teckém fotogrammetrickém mapováni, str. 33-36

R li s i n o v M. M.: O vzniku excentrické distorze při narušení
dostřeďovt.ní optícké soustavy, str. 36-41

F e d o r o v, ju. A.: Pracovní zkušeností fotolaboratoře, str. 42-45
Ma nt r o v, A. 1.: Zkušenosti s fotogrammetrickým zhušťováním
polohopisného a výškopisnéhu podkladu pro topografické mapo-
vání v měřítku 1:2000 s intervalem vrstevnic 0,25 m, str. 45-49

B u rač e k, N. K. aj.: Zkušenosti s použitím stereofotogrammetric-
kého mapování ke studiu reliéfu dna vodních toků. str. 50-53

Š o i b a n o v, V. Ž.: Zkušenosti se zobrazováním mořského pobřeží
se slapovými jevy v topografických mapách, str. 54-56

Se r g u n i n, je. G. - F i I i n, V. N.: Současná technika a tech-
nologie přípravy map k vydání a fotoreprodukční procesy,
str. 56-63

Geodezlia 1 kartograflia, c. 2/1973
S i gal ev, V. M.: Projektování geodetických prací na geodyna·
mickém polygonu, str. 6-10

Bor i sen k o v, B. G.: O přípustných odchylkách ve výsledcích
úhlových měření, str. 10-13

G a n' š in, V. N. aj.: Ohlasy na zprávu B. s. Kuzmina, str. 13-18
Ma 1 ach o v, B. M.: O mořské geodézií, str. 19-25 .
R a b c e v i i:, I. s.: Organizace pozorování vodorovných posunll
údolní přehrady Krasnojarské vodní elektrárny, str. 26-31

C h mel., v s k i J, lu. S. - C h ni e 1 e v s k i i, I. s.: Vyrovnání
délkového protínání ze tří bodů, st~. 31-34

R E' d' k o v. v. s.: ZkOušky a justace trubicové libely nivelač·
ního přístroje N3 (VN-1), str. 34-36

T a s k, E. A.: l,;rčováni deformací kruhových obrysů staveb geo-
detickou metodou, str. 35-39

M o v s e s j a n, R. A.: Experimentální výzkum metody detekce ve
fotopÍ'Í'jímači laserového záření modulovaného na velmí vysoké
kmitočty, str. 39-43

Van in, .••. G.: Použití elektroníckého počítače k sestavování
proj'Jktů mapování prováděného stereotopografíckou metodou,
str. 43-'i0

K i sel ev, V. M.: Zkušenosti se stereotopografíckým mapováním
\" měřítku 1:10 000 s íntervalem vrstevnic 2,5 m v nepřehled-
ných lesních oblastech, str. 50-53

N o vo č e n k o, A. 1.: Zkušenosti s použítím polního prllběžného
čtení leteckých snímků při topografickém mapování v měřltku
1:10 000, str. ,3-55

11· in, L. B.: K otázce deformace emulzní vrstvy pří vyznačování
bodů na leteckých snímcích. str. 55-58

Maksimov, I. I. - Maksímov. N. P.: Zkušenosti s pře-
nosem mapového obrazu fototelcgrafem, str. 58-61

Les ní o k, H.: K 500 výročí narození Míkuláše Kopernlka,
str. 61-66

S i n dej ev, A. A.: O perspektívnlm plánování topografíckogeo-
detické výroby, str. 11-17

And r e jev, ju. P.: Pokus o použití automatické analýzy při
zpracování sítí trigonometrické nivelace na počítačích, str. 17-23

Lap ing, K. A.: výpočet pravoúhlých geocentrických souřadnic
bodu z délek měřených od tří východiskových bodli, str. 24-25

Č a b a n, N. P. G o 1 u b c o v, V. P.: Polní chronograf,
str. 26-26

B a t r a k o v, ju. G.: Vyrovnání a odhad přesnosti polohy bodli
geodetického čtyřúhelníka trilaterace, str. 29-32
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K r j u k o v, G. 5.: Světelný dálkoměr EOK 2000 a výsledky jeho
zkoušek, str. 32-35

P i k , L. 1.: Budováni polohopisného základu metodou čtyřúhelnlkd
s použithn světelného dálkoměru EOK 2000, str. 35-37

B a I a n d lil , V. N.: Zkušenosti s použitlm elektronického kláveso-
vého počltače Compucorp 155 ••Geodeslst", str. 37-36

C á I e k, F.: zaměřováni mě,t a podzemnlch komunikaci v CSSR,
str. 36-44

K o n š in, M. D. - O r lov, V. K.: Deformace leteckého filmu
na lavsanovém podkladu, str. 44-47

O b o len s k I j, N. N.: Zkušenosti se sestrojovánlm podélných
profilil řek, str. 47-54

Dob r o vol s k I i, P. G. - Šev č u k, P. M.: Zkušenosti s to-
pografickým mapovánlm v měřItku 1:10 000 s Intervalem vrstev-
nic 1 m V rovinném zalesněném a moč&lovltém terénu, str. 54-57

5 uch o ť k o, N. V.: K otázce o entropii obrysových čar při
zhotovováni zemědělských map, str. 57-64

I vaň k o v, P. A.: K otázce obnovy a zdokonalování topogra.
fických map, str. 64-66

Ven ev c e va, G. P.: Atlas "SSSR v deváté pětiletce", str. 66-69

A I ber t, K. H.: Použití vědecké organizace práce v geodézii a
kartograf!;, str. 41-44

D e u m I i c h, F.: K vývoji laserových pristrojů pro vytyčování
směrů v geodézii, str. 44-47

Klu g 8, W. - St e 1z i g, W.: Evidence sítě t8chnicko-inženýr-
ských zařízení ve městech (katastr podzemních vedení), str.
48-51

F I' a n k e, A. - St e i nic h, L.: Význam jednotného systému
elektronických počitačů (ESERJ pro automatizaci v geodézii a
a kartografii, "I'. 52-55

Dan e I' t, E.: K sjednocení topografických podkladů v temat;cké
kartografii, str. 55-57

I I I h a I' d t, E.: Relativní orientace stereomodelů na analogových
vyhodnocovacích přístrojích při asymetrickém rozmístění orien-
tačních bodů, str. 57-60

H i n z, G. - Z i m ID e r ID a n n, B.: Geodetické práce prováděné
na ochranu břehů na pobřeží Baltského moře v NDR, str. 61-63

H e n n ing, II.: Matematické vztahy mezi adresami zemních 011-

jektů, str. 64-65
Bon a u, U.: Technické předpoklady a pokyny pro zavedení simu·
lací do geodetíckých cvičení, SIl'. 65-67

D ; t t f e I d, H. I.: výsledky dlouhodobých pozorování kyvadlo·
v)rmi přístroji, str. 68-71

We i b I' e c II t, O.: 6. výroční zasedání fotogrammeirické společ'
nosti NDR, str. 73-74

Les n í o k, H.: K 500. výročí narození Mikuláše Kopernika, str.
81-64

D o I' ho f e 1', G.: Dvacet let kartografického vydavatelského pod-
niku "Landkartenverlag" - bilance a perspektivy, str. 85-SU
H il t her, G.: Nový přesný kompenzátorový nivelační přestrj zá-
vodů VEB Car I Zeiss IENA, str. 87-69

S o m meť. M.: Hodnocení přesnosti gravimetrických map s izoplé-
tami jako výrazovými prostředky, str. 89-93

St e i nic h, L.: O systémech kompatibilních dat ESER pro sběr
a zhušťováni dat, str. 94-96

B o I' k o w s k i, K.: Podmínkové vyrovnáni geodetických sía s uva·
žováním chyb v připojovacích souřadnicich, str. 97-99

J o c h m a n n, H.: Teorie a praxe nahodilých méřických chyb,
str. 100-103

Dit t f e I d, H. I.: Vyšetřování dlouhodobého chováni gravimetric·
kých přístrojů, str. 104-105

Z i m mel' m a n n, B.: Použití matematicko-statistických testů bez
rozdělení při ekonomických průzkumech v geodézii, str. 105-107

Z Ď I' n, U.: Zjednodušení kontrolních výpočtů při měření směrů,
str. 108-109

Mo n t a g, H. - B u s c h m a n n, E.: Sympozium na téma "Vě·
decké výzkumy pomocí pozorování umělých družic Země pro
účely geodézie a geofyziky" v ulan-Batoru, září 1972, ~tr. 110-111

Przeglqd Geodezyjny, č. 9/1972

Z a k, M.: Zemědělská geodézie a pozemkové úpravy, str. 361-363
T I' a u t s o I t, S.: Problém polohové přesnosti plochy v mapách
pozemkových úprav, str. 364-367

K O byl a ň s k i, J.: Programování pro elektronický číslicový po·
čítač Odra 1013 v oblasti scelovacích prací, str. 367-370

K o 5 c i e I e w s k i, R. aj.: Univerzální laserový geodetický pří-
stroj KP-1, str. 370-371

P I e w a k o, M. - S z c z u I' ek, I.: Srovnávací Zkoušky přesnosti
diagramových tachymetrů DAHLTA 010 a DAHLTA 020, str. 372
až 374

S e I' a f i n, S.: Laboratorní výzkum změn polohy záměrné osy
automatických nivelačních přístrojů pod vlivem teplotních změn,
str. 375-376

Br y 5, H.: Výzkum vlivu vodorovné refrakce na optické měření
vzdáleností v technické polygonizaci, str. 376-360

Ma g d z i a I' z, 1.: Měřeni nedostupné vtšky sklopením, str. 360
až 361

S o boe k i, K.: Co dále se scelováním pozemkír, str. 381-362
W Y s z Yň s k i, T.: Problémy činnosti vedoucího oddílu, str. 363
až 384

K a I i no w s k i, W.: problémy muzea geodézie a kartografíe,
s tI' . 384-385

S w i '1 t k i e w i c z, A.: Zhotovování fotomap v měřítkáCh 1: 2000
až 1: 1000 s 6-12násobným zvětšením obrazu leteckých snímků,
str. 395-397

G I' Y g o I' e n k o, W.: Některé teoretické pojmy v oblasti karto-
grafie a jejich informativní význam, str. 398-400

Przeglqd Geodezyjny, Č. 11/1972

K a I i n o w s k a, B.: Cinnost Mezinárodního ústavu pro mlry
a váhy v oblasti metrologie délek, str. 449-454

S t o n a w s k a. A.: Banky dat a jejich úloha v oblasti pozemkové
politiky, str. 454-458

K o z a I' s k i, E.: Automatizace projektování komunikací, str. 456
až 461

T I' o i a n o w s k i, K.: Všeobecné zásady budování geodetických
základů pro sledováni deformací orogenetických pochodů, zem-
ského povrchu a objektů při těžbě v oblasti ochranných pilířů,
str. 481-466

S i k o I' S k i, K.: Použití zobecněné metody nejmenších čtverců pro
vyrovnáni typových geodetických sítí, str 466-469

I u z w a, K. -- W e s e I i, I·: Použití elektronické výpočetní tech·
niky k určení tvaru jeřábové dráhy ve vodorovné rovině,
str. 470-473

F I o I' e k, 1\. - K a d a j, H.: Určování změn rozevření dilatačních
spár, str. 473-475

[, i s i e w i c z, S.: Určeni polohy a geodetická kontrolní měřeni
výtahových šachet, str. 475-476

Z g i e I' s k i, J.: Přístroj pra projektOVání parcel, zejména při
scelování pozemků, str. 479

r. i n sen b a I' t h, A.: XII. mezinárodní fotogrammetrický kongres
konaný v ottawě ve dnech 23. 7.-4. 8. 1972, str. 482-466

E o hon o s, B.: Několik poznámek k efektivnosti signalizace v te-
rénu pro fotogrammetrické mapování ve velkém měřítku, str. 467

S led z i ň s ki, I.: Výměnná praxe studentů Varšavské polytech-
niky a Moskevského institutu inženýrů geodézie, letecké foto-
grammetrie a kartografie, str _ 489-493

A dam c z e w s k i, Z. - C h m i e I e w s k a, B.: Nelineární algo-
ritmy výpočtu kombinovaných rovinných a prostorových protí-
náni, str. 494-496

Z u I' o W s k i, A.: Vliv některých jevů vyskytujlcích se v půdách
na velikost deformací stavebních konstrukci, str. 496-500

D '1 b I' o W s k i, P. - Pit o ň, L.: O možnosti využití sítě rozptylu
při zpracovávání výsledků měření sloužících k určení přesnosti
montáže stavebních konstrukcí, str. 501-504

Rud nic k i, K. - P I' Ó S Z Yň s k i, W.: Optický odchylkoměr a
jeho použití při měření odchylek prvků stavebních konstrukcí
od svislého směru, str. 504-507

Mo 5 cic k i, B.: Úprava vlastnictví zemědělských podniků str.
507-510

Wa s i u k, S.: Automatizace projekčních prací při scelování po-
zemků, str. 510-511

P i e k a I' s k i, E.: Použití autoredukčního tachymetru DAHLTA 020
pro měření svislé výšky stromu, str. 512-513

B u C e w i c z, B.: Problém podzemního a nadzemního vedení ve
městech a sídlištích Varšavského vojvodství, str. 513-514

F O I' m a I t i k, A.: leště jednou o geodetické správě, str. 515
I; o pat t o, I.: Vydání nového plánu města Stětína ve Státním
kartografickém nakladatelstvl ve varšavě, str. 515

Ma jde, A.: Topografie moaré - blízké příbuzné odvětví foto-
grammetrie, str. 522-524

S z y m a ň s k i. 1.1.: Dosavadnl výsledky a perspektivy dalšího
rozvoje polského HlavQího úřadu geodézie a kartografie, str. 1-2

G o I a s k i, I.: Počátky geodetické výuky na vyšších učilI;;tich
v Poznani, str. 2-3

Z g i e r s k i, I.: Zásady a kritéria hodnocení vtsledkd pracovnlho
soutěženi v oblasti pozemkovtch úprav, str. 4-5

T I' a u t s o I t. S.: Úkoly Společnosti polských geodetů na úseku
scelování pozemků, str. 5-6

H o p f e 1', A.: Seminář na téma "Kritéria hodnoceni scelovacích
projektů", str. 7-6

G I' Z ech n i·k', B.: Příprava územl pro stavbu rodinných domků
a dělení pozemkL\ ve městech a na sldlištlch, str. 6-11

Ty m o w s k i, S. I.: Vydávání geodeticktch časopisd v Polsku
str. 11-12
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s z y m o ti s k i, J.: Rozvoj výroby geodetických přlstrojl'l v SSSR,
str. 13-16

l. a p I ti s k I, L.: Zdvlslost chyby v odhadu čteni na přlmém
nebo převrdceném obrazu dalekohledu, str. 16-19

K na p, A.: Analýza přesnosti geodetických měření při montdži
obytných budov z velkých stavebnlch dílců systému OWT-67,
str. 19-21

Bel u c 11, J.: Výsledkf analýzy přesnosti vytyčovacích sltí s dél·
kovýml prvky měřenými pomocí elektrických dálkomĚrů, str. 22
až 26

\, o b í e 1 a, J. - :/;a k, M.: Excentrické vytyčovdní pláště hyper.
bolické chladící věže, str. 27-29

J Ó ž w I k, M.: Geodetické metody určovdní směrů zmrazovacích
vrtů a hodnocení jejich přesnosti, str. 30-32

K r zem I ú s k i, W.: K 15. výročí smrti profesora S. Klužniaka,
str. 32-33

B Yc h a w s k i, T.: Zasedání stálého výboru FIG a Mezindrodní
konference zememěřických Inženýrů, Tel Aviv, 29. května až
2. června 1972, str. 34-35

L i n sen bar t h, A.: Usneseni jednotliv.ých komisi schválená
na XII. mezinárodním lotogrammetríckém kongresu v Ottawi!,
str. 45-46

Il o hon o s, B.: Současné směry vědeckých výzkuml'l a aplikaci
v oboru fotogrammetríe ve světle sympozla ,,33. totogram.
metrické týdny 1971" v Karlsruhe, NSR, str. 47-46

X. sjezd strany a geodézie, kartografie a pozemkové úpravy, str.
3-4

2. kongres Svazu bulharských geodetů a projektantů pozemkových
úprav, str. 5-10

MO n t a g, ch.: Stav a tenden~e námořní geodézie, str. 11-13
P a v lov, K.: Připomínky k jednomu řešení zeměpisných souřadnic,
str. 14-17

Na c e v, 1.: NOVý způsob trasování vertikdlních křivek. str. 22-23
S t o j a n o v, O.: K některým otázkám výškových úprav terénu
na průmyslových staveništích. str. 24-27

K i r i a k o v, N.: Elektronické tachymetry, str. 26-30
K o e n, B.: Některé otázky zobrazeni dopravy v kcmplexních atla-
sech Bulharska. str. 31-35

Gen o v, O.: K některým otjÍzkám vytváření rozsáhlých komplexu
pro pčstování trvalých kljltur, str. 36

Boj a d ž i e v, B.: Univerzálnost nebo specializace geodetů. str.
37-36

Cve t k O v,!.: Národní konference o pozemkových úpravách ze-
měděls\w-průmyslových komplexů. str. 36-40

O Ž u d ž e v. M.: Použití metody nejmenších čtverců pn astrome-
trickám zpracování Výsledků fotografických pozorování umělých
družic Země, str. 3-5

R i bar o v, S.: Trojúhelník optimálních úhlových protíndní. str.
6-6

Val e v, G.: Neracionálně použitá kontrola, str. 9-11
K i r j a k o v, N. D.: Lasery v geodézii, str. 12-14
S i r a k o v, R. - Ne t o v, N.: K qěkterým problémům modelovdní
automatických systémů pro řízení geodeticko-topografické výroby,
str. 14-16

pap a n gel o v, A. aj.: Technickoekonomické aspekty použití fo-
togrammetrického mapování v povrchových dolech. str. 17-19

K u I i I i e v, /.: Terénní reliéf a zakládání parků. str. 20-21
Ma r t i n e n ko, A. I. - Š t erb a k o v, P. A.: K jednomu způ-
sobu zobrazení terénního reliéfu a možnosti jeho automatizace,
str. 22-25

K o e n, B. - S t a n o e v.!.: Automatické zhotovování a úprava
kartogram Ů. str. 25-28

N a k o v, N.: Stručný přehled vývoje fotografie, str. 26-30
P e jev, B.: Zdokonalená technologie terasování svahů, str. 31-35
Tom o v. T.: Některé specifické zvláštnosti komplexního projektu
pczemkových úprav pro státní farmu "Muradija" v Iráku, str.
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