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CHARAMZA, F.
PODPROGRAMY pro práci se seznamy na poi!ftai!i
ODRA 1DD3 (1. část).

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Č. 2,
s. 30-35, 3 obr., 2 tab.

Metoda transformace čísla bodu na adresu a její
využití při hledání údajů v seznamech souřadnIc,
uložených v paměti samočinného počítače. RealI-
zace metody v podprogramech SEZNAM-1 a SE-
ZNAM-2 pro počítač ODRA 1003. OrganIzace pa-
měti umožňujfcí rušit údaje v seznamech a tlspor-
ně využívat uvolněné paměťové kapacity. Mož-
nost užití principl1 'metody I mimo oblast,tech-
nických výpočtl1. Výsledky experlmentl1.

KUČERA, K.

Odchylky ~, 1J obocného jednostrannl orientova-
ného polygonového pořadn.

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, č. 2,
s. 36-41, 4 obr., 3 tab., 1 lIt.

Odvození vzorců pro obecný tvar pořadu a pro
obecnou hodnotu mocnitele k v rovnicI ms "" msk

střední délkové chyby. Zjednodušení vzorcl1 pro
praktické použití. Doplněno příklady.

PODROUZEK, V.

Kartografické zpracováni technickohospodáfské
mapy ryUm do vrstvy.

Geodetický a kartografický obzor, U, 1968, č. 2,
s. 41-45, 6 obr., 1 tab.

Řešení problematiky rytí polohopisu mapy. Rycí
vrstvy a poml1cky. Příprava mapového listu, foto-
grammetrické vyhodnocení a konstrukční práce.
Vlastní rytí a opravy, popis a značky. Zpracování
výškopisu. Zhodnocen! metody.

528.512

MAŠLONKA, F.
Zvislá dialkomerná lata.

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Č. 2,
s. 45-49, 3 obr., 1 tab.

Problematika přesného tachymetrlckého měřeni -
s dvojobrazovým optlckým dálkoměrem s Í\rrege-
rovým kHnem na svislou dálkoměrnou lať. Postup
měření a ověření správnosti uvedeného zpdsobu
měření.

528.066 : 681.3.06

XAPAM3A,' <1>.

nOllnpOfPAMMhI ,lIJIH pa60TLI C KaTaJlOraMH Ha HLI-
qHCJlHTeJILHoií: MaillHHe OllPA 1003. (l qaCTL).

feo,n;eSII'IeCKIIll R Kaprorpapll'IeCKllH o6sop, 14, 1968,
No 2, c. 30-35. 3 q,llr., 2 Ta6.

MeTO.n; TpaHcpopM~lIll HOMepa nYHKTa B a.n;pec II ero
llCnOJlbSOBaHRe npll OTbICKllBaHllll ,naHHblX B KaTaJIOraX
Koop,n;llHaT, nOMe~eHHbIX B naMHTll aBTOMaTll'IeCKOH
BbI'IllCJIllTeJIbHOŘ MaillllHbI. Ocy~eCTBJIeHlle MeTo.n;a
B no.n;nporpaMMax SEZNAM-1 II SEZNAM-2 MH Bbl-
'IllCJIllTeJIbHOH MaillllHbI OllPA 1003. OpraHIISa4RH
naMHTR nOSBOJIHIO~aH OTMeH!ITb ,naHHble B KaTaJIOraX
II 9KOHOMHOllCnOJIbSOBaTb BbI,lJ;eJIeHHOHMO~HOCTll rraMH-
TR, BOSMOJKHOCTbrrpllMeHeHllH rrpllH4llrrOB MeTO,na
II BHe 06JIacTll reXHH'IeCKRX Bhr'IHCJIeHHH, PeaYJIbTaTbl
3KCrrepllMeHTOB.

528.414.088

KYtIEPA, K.

OTKJlOHeHHH ~, 1J 06~ero BHCHqerO nOJlHrOHHOro XO,lJ;a.

feo.n;e3H'IeCKRŘ R KapTorpapR'IeCKRŘ o6sop, 14, 1968,
No 2, c. 36-41, 4 pHr., 3 Ta6., JIRT. 1.

BbIBO.n;POPMY JI MH 06~ero BR,lJ;a xo,n;a II .n;JIHo6~ero
SHa'IeH.IIH rrOKaSareJIH CTerreHII k B ypaBHeHHH ms =
= msk cpe,lJ;HeŘ onm6KH JIlmeŘHoro HSMepeHHH. Yrrpo-
~eHHe q,OPMYJI MH npaKTH'IeCKOrO rrpHMeHeHHH. IlPH-
Be.n;eHbl rrpllMepbI.

528.924 : 528,4

1l0llPOY)KEK, B.

KapTorpa.pHqeCKaJI oopa6oTKa TeXHHKo-XoaHHcTBeHHoH
KapTLI npH nOMO~H rpaBHP0BaHHfl B CJI0H.

feo,n;eSH'IeCKHH II KapTOrpa.pHqeCKHH o6sop, 14, 1968,
No 2, c. 41-45, 6 qmr., 1 Ta6.

PemeHHe rrp06JIeMaTHKH rpaBHpoBaHHH cHTya~llH Kap-
TbI. fpaBHpoBaJIbHbIe CJIOH H rroc06Hll. 1l0.n;rOTOBKa
JIHCTa KapTbI, <pOTorpaMMetpHqeCKaH o6pa6OTKa M KOH-
CTPYK4110HHblepa6oTbI. HacToH~ee rpaBHpoBaHHe H IlO-
npaDKH, OrrRCaHlle II YCJIODHble SHaKH. 06pa6OTKa
peJIbepa. O~eHKa MeTo.n;a.

528.512

MAlllJIOHKA, <1>.

BepTHKaJlbHaH naJl&HOMepHafl peRKa.

reo.n;eSII'IeCKHH H KapTorpa.pH'IecKHH 06sop, 14, 1968,
No 2, c. 45-49, 3 .pMr., 1 Ta6.

Ilpo6JIeMaTHKa TOqHOro TaXMMeTpMqeCKOrO IISMepeHMH
- C OnTllqeCKHM ,n;aJIbHOMepoM,IJ;BoŘHoro Hs06paJKeHIIH
CKJIHHOM Apperepa Ha BeprnKaJIbHYIO ,n;aJIbHOMepHYIO
peŘKY· IlOCJIe,n;OBareJIbHOCTb H3Mei/!i!\J[ ?é!-:ew!W~d .. c
rrpaBMJIbHOCTH rrpMBe.n;eHHoro cnoc~O'lt~ie~HgJfI Ž -n I i1I

Y Br.mla-ve, B~;j ~(



CHARAMZA,F.

Unterprogramme fiir dle Arbelt mlt den Verzelehnlssen
auf der Reehenanlage OORA1093 (1. TeH].
GeodetickSi a kartografickSi obzor, 14, 1968, Nr. 2, Seite
30-35, 3 Abb., 2 Tab.

Transformatlonsmethode der punktnummer auf dle Adres-
so und deren Ausnutzung belm Such&n ln den Koordlna-
tenverzelchnlssen, welche im Gedachtnis der automatischen
Rej;henanlage gespelchert slnd. Realislerung der Methode
ln Unterprogrammen VERZEICHNIS-l und V~ZEICHNIS-2
flIr den Rechner ODRA1003. Organlslerung des Cedachtnls-
ses, welches eine Loschung der Angaben ln den Verzelc~-
nissen und wlrtschaftliche Ausnutzung der frelen Kapazl-
tllt des Gedllchtnlsses ermoglicht. Moglichkelt elner An-
wendung dllr Prlnzipe dleser Methode aueh bei anderen
als technische Rechenarbeiten. Ergebnisse der Versuche.

KUCERA,K.

Abwelehungen 1;;,1) emes al1gemelnen emsemg orlentlerten
Polygonzuges.

GeOdetlckSi a kartografickSi obzor, 14, 1968, Nr. 2, Seite
36-41, 4 Abb., 1 Lit., 3 Tab.

Ableitung der Formen fůr elne al1gemelne Form des
Polygonzuges und fitr den al1gememen Wert des Expo·
nenten k in der Glelchung ma = ms/c des mittleren Llln-
genfehlers. Verelnfachung der Formeln fiir dle praktlsche
Anwendung; erganzt durch Beispiele.

PODROUZEK,V.

Kartographlsche Bearbeltnng der wlrtsehafts-teehnlsehen
Karte dureh Sehlehtgravur.

GeodetlckSi a kartograflck9 obzor, 14, 1968, Nr. 2, seite
41-45, 8 Abb., 1 Tab.

LlSsung der Probleme der Gravur des Grundrlsses der Kar-
te. Gravurschlchten und -gerate. Vorbereilung des Karten-
blattes, photogrammetrlsche Auswertung und Konstruklions-
arbeilen. EIgentliche Gravur und Korrekturen. Beschriftung
uud Kartenzelchen. Bearbeitung des Reliefs. Bewertung
der Methode.

MA!lLONKA,F.

Senkreehte EntfernungsmeBlatte.

Geodetlck9 a kartograf!ckSi obzor, 14, 191\8, Nr. 2,. Seite
45-49, 3 Abb., 1 Tab.

Probleme der 'prllzlsen Tachymetermessungen - mlt optl-
sehen DoppelbildentfernungsmeBgerllt mit Arregerkeil auf
elne senkrechte EntfernungsmeBlalte. Meflvorgang und
Untersuchung der Riehtigkeit des angefllhrten Meflver-
fahrens.

Subroutlnes for list operatlons for the Odra 1DD3 compu·
ter. (part J.].

GeodetlckSi a kartografickSi obzor, 14, 1968, No. 2,
p. 30-35, 3 flg., 2 tab.

Transformatien of .polnt number to the adress and its
utilizatlon for aeeesslng ln the Iists of coordlnates which
have been stored ln the computer. Realization of this
Í11ethod in the SEZNAM-l and SEZNAM-2programmes for
Odra 1003. Storage organlzatlon Wilh cancel1ing in the
Iists and making use of free storage capaclty. Possibi-
Iitles of making use of thls method in other than tech·
nical computation. Experlmental results.

Devlat10ns l;;, 1) of one-slde orlentated closed traverse.

Geodetický a kartografickSi obzor, 14, 1968, No. 2,
p. 38-41, 4 flg., 3 tab., 1 liter.

Derivatlon of formulas for a common form of traverse
and common value of the exponent k ln the equation
ma = 71I8/c of the mean error in distance. Simpliflcation
of formulas for practlcal use. Examples added.

GeOdetický a kartograflckSi obzor, 14, 1968, No. 2,
p. 41-45, 6 flg., 1 tab.

Scrlblng of planlmetry. Scrlbe coats and tools. Map sheet
preparation, photogrammetrlc plottlng and con~truclion.
Scribing and correctlons, letterlng and slgns, Altlmetry,
Concluslons.

MA!lLONKA,F.

Vertleal stadia rod.

GeodetickSi a kartograflckSi obzor, 14, 1968, No. 2,
p. 45-49, 3 lig., 1 tab.

Preclse tachometric measuremants by double Image range
flnder wlth Arreger' wedge and a vertical stadll\ rod.
Measuring procedure and ehecking (Jf the method.
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V těchto dnech oslavujeme 20. výročí únorov~ho
vítězství dělnické třídy a pracujících a přžpomíná-
me si jeho význam a důsledky. Základní historický
Q. současně stále aktuální význam Února spočívá
v tom, že rozhodl v naší zemi otázku státní moci
ve prospěch dělnick~ třídy 1'.1 dalších progresívnícllJ
sil. Únor umožnil, aby lidově demokratická státní
moc mohla začít v plném rozsahu a ve všech smě-
rech plhit tík'oly socialistick~ho státu, funkci dikta-
tury proletariátu, tíkoly socialistické ·výstavby. Tak
byl vytvořen základní a rozhodující předpoklad
pro vytyčení dalšího cíle - přímé výstavby socia-
listick~ společnosti. Výsledek únorov~ho střetnutí
dělnick~ třídy s buržoazií nebyl ni tak nahodilý.
PNčinou vítlJzství lidu byla v první fudlJ vysplJlost,
politická zralost, akceschopnost a jednota čs. děl-
nick~ ,třídy. V rozhodující chvíli dělnici pochopžlž,
že jde o všechno, že se rozhoduje o charakteru
státu i o smlJru společensk~ho vývoje. Dalším ze
zdrojů únorového vítlJzství byla skutečnost, že ve
společn~m boji proti okupanttlm, velkostatkáMm
a kapitalistům se upevnil a rozrostl svazek dlJlnic-
ké třídy a základních mas pracujícího rolnictva.
To významnlJ přispělo k polžtžck~ izolaci a porážce
buržoazie, která se ve sv~ činnosti odhalila nejen
tako nepřltel rozvoje naší společnosti k socialis-
mu, ale i jako odptlrce demokratick~ho řešeni
agrární otázky.

V Únoru se také ukázala skutečná síla, povaha
i role Národní fronty. Její tednota rozbíjená shora
pravicovými předáky znovu vyrůstala a upevňovala
se zdola činnosti řadových příslušníktl stran, ostat-
ních organizaci Národní fronty i neorganizovaných
příslušníků různých tříď a vrstev. Únor byl rovnlJž
výsledkem a manifestací jednoty národtl republiky,
především jednoty Čechtl a Slováktl. Pokud pravice
pro sebe vyvozoVala určité naděje z oslabení t~to
jednoty, s využitím nacionálních třenic a rozportl,
pak se naprosto zklamala. Výsledek a nepoch1ybnlJ
i pokojný prtlMh únorových události byl umožněn
i tim, že mezinárodní postavení lidově demokratic-
kého Československa bylo dík spotenectví se SSSR
a novými socialistiékými státy v EvroplJ pevné a
příznivé. Únor znamenal vítlJzství socialistické
orientace v prumyslově vysplJlé zemi, v zemi s hlu-
bokými demokratickými tradicemi. Tím byla i prak-
ticky potvrzena mezinárodní platnost leninismu.
I když byl Únor zvláštním případem třídního střet-
nuti, má československá zkušenost z vývoje revo-
luce včetnlJ Února stále 'aktuální význam pro me-
zinárodní dlJlnick~ hnutí, jako příklad uskutečnění
přechodu k socialismu ve vysplJlt§ kapitalistick~
zemi.

V období po Únoru se socialismus stal v po-
mlJrně krátké historické doblJ v n't1ší zemi skuteč-

nostl. Byly provedeny hlubok~ ekonomick~, spo-
lečenské a sociální přeměny, kter~ vedly k defi-
nitivnímu odstranění třídního vykořisťování a roz-
vinuti tvtlrčích sil našich národtl, tež se staly
hlavním nositelem historick~ho pokroku našich no-
vodobých dlJjin. Řešení únorov~ vládní krize umož-
nilo očistu všech státních orgántl a organizací Ná-
rodní fronty od pravicovgch živltl a posílilo všech-
ny, jimž šla o dtlsledně pokrokový vývot Če6koslo-
venska. Byly odstraněny mnohé překážky, kter~
mkupila reakce do cesty progresívním silám, a
které znesnadňovaly uskutečňování budovatelskMo
programu vlády, dVDuletky' a jiných významných
opatření. Brzy po Únoru mohlo být uzákonlJno
nové znárodnění, byla "uzákoněna nová pozemková
reforma (Hradecký program), přijl'.1t zákon o ná-
rodnlm pojištění, o reformě školství atd. Obrozen~
Národní shromáždlJní vzalo na pořad i projedná-
vání zadržení osnovy zemlJ.mlJřick~ho zákonl'.1; tím
bylo uzákonlJno prvé soustředlJní a byly vytvořeny
předpoklady pro další vývoj org'tlnizačního sjedno-
cení čs. geodézie a kartografie.

V současné době se nacházíme v rozhodující
fázi realizace linie XIII. sjezdu KSČ, který přinesl
nové podnlJty k dalšímu všestrannému rozvoti naší .
socžl'.1listické společnosti v ekonomické, politické
a ideologick~ oblasti, v rozvoji socialistické demo-
kracie i tvůrčí aktivity pracujících. Úkoly dalšího
ekonomického rozvoje jsou nerozlučnlJ spjaty s pro-
hlubováním socialistické demokracie, jejímž dtlle-
žitým stupnlJm budou volby do ZY.1stupžtelských or-
gántl. Tento krok bude i velkou příležitosti k poli-
tické aktivizaci čs. geodettl a kartograftl u pří-
ležitosti voleb do národních výborů a pozdlJti do
Národního shromáždlJní a Slovensk~ národní rady.
Nebude rozhodnlJ na škodu, vneseme-li do naší
práce rysy odpovMné a otevřené politiky a bude-
me se starot více o zastoupení v těchto orgánech;
tak~ tímmtlžeme přžspět k děln~mu a účinnému
řešení problémtl čs. geodézie a kartografie.

Úkoly, které budeme řešit, jsou složité a ná-
ročné. Revoluční proces pokračuje, razíme nové
cesty. UsilUjeme o to, abychom pomocí vědy, tech-
niky, vyšší organiz'ace práce, na základlJnové sou-
stavy řízení dosáhli progresívního rozvoje. Usiluje-
me o to, aby se otevřely nové zdroje pro další
všestranný rozvoj člověka. To bude záviset na tom,
iak dokážeme hospodařit s inicÍativou pracujících,
jak~ možnosti dáme schopným pracovníktlm, jakou
tvtlrčí atmosféru vytvoříme a tak stednotime pro-
r!ující v oboru geod~zie a kartografie. K zvládnutí
úkolů rozvoje naší společnosti je třeba oMtav~ho
úsžlf, novátorského ducha a semknutí všech tvtlr-
čích sil. To je úkol hodný dnešních revolucionáM
.a pokračovateltl Února.

1968/29
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Charamza, F.: PODPROGRAMY pro práci se seznamy na
počítači ODRA 1003

PODPROGRAMY
pro práci se seznamy
na počítači ODRA 1003

Ing. František Charamza, CSc.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

. Praha

Analýza řešení četných technických úloh na samo- .
činných počítačích ukazuje, že podstatná část stroj-
ního času je spotřebována rozmanitými organizač-
ními operacemi, zatímco vlastní aritmetické operace
jsou ve výrazné menšině. Mezi organizační operace
řadíme např. příkazy vstupu a výstupu, ukládání a
přenosy dat v paměti a registrech počítače, řídící
operace apod. V šiI:šímslova smyslu můžeme za organi-
zační operace považovat všechny "neproduktivní"
operace vynucené formulací problému nebo zvlášt·
nostmi jeho řešení na samočinném počítači, jako je
mj. třídění a řazení čísel, lokalizace dat ve větších
souborech, příp. převody čísel mezi číselnými sousta-
vami.

Organizační operací, která až dosud velmi nepříz-
nivě ovlivňovala výpočty souřadnicových úloh z oboru
nižší geodézie, tj. např. v.ýpočty různých druhů protí-
nání, výpočty polygonových pořadů, zpracování mě-
řických přímek aj., bylo hledání údajů v seznamech
souřadnic, často dosti rozsáhlých. Pro ilustraci uveďme
dvě charakteristické hodnoty, zjištěné časovými zkouš-
kami na resortním samočinném počítači ODRA 1003
[8]:

výpočet souřadnic bodu protínáním vpřed
z jedné lrombinace určujících směrů podle
optimalizovaného podprogramu Výpočetní-
ho střediska KGF, pob. v Praze ... 3,5 sec
vyhledání souřadnic dvou daných bodů
ze seznamu o 250 bodech ... 6,5 sec

Rovněž v rozsáhlých, komplexně formulovaných úlo-
hách, se hledání údajů v seznamech významně podílí
na celkové výpočetní době. Např. při výpočtu souřad-
nic jednoho bodu určeného kombinovaným protíná-
ním nebude výjimkou případ, ve kterém bude nutno
dvacetkrát hledat v seznamu souřadnio [6].

V programech různých geodetických úloh bylo
k ukládání údajů a jejich vyhledávání podle daného
čísla bodu zpravidla užíváno jedné ze dvou metod,
které označíme jako

1. metodu sekvenční
2. metodu pracovních čísel.

První uvedená metoda vychází z postupného ukládání
čísel bodů a údajů v paměti. Hledání údajů je zalo-
ženo na elementárním testování shody čísel bodů sezna-
mu s číslem hledaného bodu [6], [10]. Jak ukazuje výše
uvedený příklad, který její užití předpokládal, je hle-
dání metodou sekvenční velmi pomalé. Výhoda me·
tody spočívá v její obecnosti, neboť neklade prakticky
žádné speciální požadavky na čísla bodů.

Druhá metoda, kterou jsme označili jako metodu
pracovních čísel, je mnohem rychlejší. Její základní -

myšlenka spočívá v tom, že číslo bodu, příp. pouze
jemu odpovídající údaje nebo jiné informace, jsou
ukládány na adresy totožné s číslem bodu (nebo vy-
počtené jako jednoduché funkce čísla bodu) [2], [9].
Při hledání údajů se potom přímo obracíme na takto
vypočteno u adresu, aniž bychom testovali obsah ji-
ných adres, jak tomu bylo u metody sekvenční. Me-
toda pracovních čísel předpokládá vzájemnou jedno-
značnost přiřazení čísel bodů a paměťových buněk
(nebo jejich částí). Z této vlastnosti obecně plyne pod-
statná nevýhoda metody spočívající v tom, že její
bezprostřední užití je možné jen pro čísla bodů ležící
v intervalu nevelké délky. Ve většině praktických
aplikací je proto obvykle třeba před vlastním výpoč-
tem body pracně přečíslovat a vést- evidenci takto
vzniklé korespondence. Výhoda vyšší rychlosti zpra-
cování je tedy problematická, nehledě na zvýšenou
pravděpodobnost výskytu chyb.

Podobně další metoda, označovaná jako metoda po-
stupného půlení intervalu [3] a užívaná např. v pro-
gramech pro interpolaci, většinou nevyhovuje poža-
davkům uvedené kategorie geodetických výpočtů.
Její užití k hledání totiž vyžaduje, aby čísla bodů byla
před hledáním vhodně seřazena, což není možné úspor-
ně zajistit, je-li seznam průběžně doplňován.

Předmětem článku je nástin koncepce ukládání
a vyhledávání údajů v seznamech, vypracované ve
VúGTK a realizované formou dvou podprogramů
nazvaných SEZNAM-l a SEZNAM-2 ve strojovém
kódu počítače ODRA 1003. Jak bude blíže ukázáno
v odst. 3, jsou oba podprogramy založeny na velmi
jednoduché, a proto rychlé speciální variantě metody
užívající transformace čísla bodu na adresu. Tuto
metodu budeme dále označovat jako metodu trans-
formačníl). Při jejím užití v podprogramech SEZNAM-I
a SEZNAM-2 k hledání údajů v seznamu souřadnic se
ve značné míře spojují výhody metody sekvenční a
metody pracovních čísel:

1. Čísla bodů (k2) mohou ležet v dostatečně velkém
intervalu (0,65535) a navíc mohou být volitelně
doplněna dvěma nezávislými číselnými charak-
teristikami kl e (O, 3) a k3 E (O, 7) ve tvaru
kl -k2 -k3 (např. 2 -2050 -6).

2. Podprogramy SEZNAM-l a SEZNAM-2 pracují
několikanásobně rychleji než podprogramy zalo-
žené na metodě sekvenční. Pro srovnání uveďme,
že doba potřebná k vyhledání souřadnic dvou
bodů ze seznamu o 250 bodech je podle časových
zkoušek podprogramu SEZNAM-l v průměru
1 sec proti 6,5 sec při metodě sekvenční.

Kromě úsporného vyhledávání údajů v sezna-
mech lze užít obou podprogramů ještě v dalších {unk-
cíéh, jako je např. čtení a tisk čísla bodu, čtení sezna-
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mu souřadnic a ukládání údajů do seznamu. Podpro-
gram SEZNAM-2, který představuje zobecněnou verzi
podprogramu SEZNAM-I, umožňuje navíc mj. údaje
v seznamech snadno rušit nebo přepisovat jinými.
V důsledku toho nebude např. při jeho užití v sou-
vislosti s výpočty souřadnic v bodovém poli princi-
piálně nutné omezovat rozsah zpracovávané lokality
kapacitou paměti počítače. SEZNAM-2 může sou-
časně pracovat s libovolným počtem vzájemně nezá-
vislých seznamů.

V dalších odstavcích popíšeme základní principy
a nejdůležitější provozní charakteristiky podprogramů
SEZNAM-I a SEZNAM-2. Podrobnou dokumentaci
obou podprogramů včetně detailních blokových sché-
mat obsahuje výzkumná zpráva [7].

Poznámka 1. Obecný princip transformační metody je
znám z literatury v oboru automatického programo-
vání, kde je jí užíváno při sestavování kompilátorů
(p,řekladačů) ke konstrukci tabulek identifikátorů r11].

V úvodu jsme pojmem "seznam" označovali většinou
seznam souřadnic v jeho obvyklém VÝznamu, tj. jistou
množinu čísel bodů a jim odpovídajících souřadnic,
příp. nadmořských výšek. Analogickou strukturu mají
však i četné jiné informační soubory, např.

- různé druhy měřických zápisníků: množiny čísel
bodů a jim odpovídajících měřených hodnot,

- soupisy parcel: množiny parcelních čísel a jim
odpovídajících informací,

- seznamy zaměstnanců: množiny jmen a jim odpo-
vídajících osobních dat.

Jmenované soubory jsou charakteristické tím, že
obsahují informace dvojí významové kvality: infor-
mace, které tvoří vlastní "jádro" seznamu (souřad-
nice, měřené hodnoty, informace o parcelách, osobní
data zaměstnanců) a informace, které slouží pouze
k jejich identifikaci (čísla bodů, parcelní čísla, jména
zaměstnanců). Přitom organizace souborů je taková,
že každá informace druhého uvedeného druhu tvoří
významový celek s jednou nebo více informacemi
prvního druhu.

Zaveďme nyní syntaktickými definicemi (symbo-
liku viz např. [1])1) následující pojmy:

(údaj) :: = (základní informace)

(klíč) :: = (základní'informace)

(položka) :: = (klíč) (údaj) I (položka) (údaj)

(seznam) :: = (polóžka) I (seznam) (položka),

kde základní informací rozumíme nejmenší významo-
vou jednotku zpracovávanou jako eelek. Zmíněné dva
typy informací byly označeny jako údaje a klíče, při-
čemž klíč slouží k identifikaci údajů, s nimiž je sdružen
v položku. Všechny uvedené soubory potom předsta-
vují seznamy s položkami tvořenými např. číslem bodu
(klíč) a souřadnicemi (údaje) nebo jménem zaměstnance
(klíč) a osobními daty (údaje) apod. Pro seznamy je
charakteristické, že každý údaj je určen svou přísluš-

nosti k položce (.l9íči) a teprve uvn!tř položky svým
pořadím. Je tedy např. při hledátfí určitého údaje
nejprve nutno najít příslušný klíč, a teprve potom
vyjmout z odpovídající položky údaj. Tato vlastnost
odlišuje seznamy od matic, kde poloha prvku je dána
dvojicí indexů.

Podprogramy SEZNAM-I a SEZNAM-2 poněkud
omezují obecnost definie (1). Předpokládají především,
že údajem může být pouze číslo ve smyslu základního
zaváděcího programu počítače ODRA 1003 (program
podstawowy) [8], a že klíč má speciální strukturu zmí-
něnou v úvodu a detailně definovanou v odst. 4.1.
Dále se předpokládá, že počet údajů v položkách je
konstantní uvnitř každého seznamu2).

Zaveďme dále pojem struktury seznamu. Struktura
seznamu bude kompaktni, nemohou-li se v něm sou-
časně vyskytnout dvě nebo více položek 8e stejným
klíčem, jak je tomu zpravidla u běžně užívanýeh se·
znamů souřadnie bodů bodového pole. V praxi se
však mohou vyskytnout případy, kdy je nutno v se-
znamu uehovat větší počet položek se stejným klíčem.
Příkladem může sloužit seznam obsahující informace
o vnějších vizurách při výpočtu souřadnic bodů urče-
ných kombinovaným protínáním [6]. Klíči, kterj je
v tomto případě představován číslem určovaného
bodu, odpovídá tolik položek, kolik je vnějších vizur
s bodem spojenýeh. Budeme proto rozlišovat vedle
seznamů s kompaktní strukturou ještě seznamy s ře-
tězovou strukturou, kde počet položek se stejným
klíčem nebude omezen. V takových seznamech bude-
me soubory položek se stejným klíčem označovat jako
řetězy položek. Není nutné, aby položky tvořící řetěz
byly v seznamu lokalizovány bezprostředně za sebou.
Při zpracování položek v počítači se však požaduje,
aby celý řetěz položek byl snadno dostupný.

Pojmem operace se seznamy budeme rozumět různé
organizační operace, mimo jiné např.:

- čtení seznamu vstupním zařízením počítače a jeho
uložení v paměti,

- doplnění seznamu v paměti počítače položkami
přečtenými vstupním zařízením nebo uloženými
v jiném úseku paměti,

- tisk (děrování) seznamu výstupním zařízením
spojený případně u numerických klíčů s jejich
předchozím vzestupným seřazením,4)

- vyhledání údajů odpovídajících danému klíči a
jejich přesun na stanovené buňky,

- zrušení položky (řetězu položek) v seznamu s mož.
nosti využití takto uvolněných buněk k uložení
dalších položek.

Realizaci operací se seznamy budeme označovat jako
zpracováni seznaID6.

Poslední dva pojmy, které zavedeme, souvisejí se
způsobem zpracování seznamů pomocí podprQgramú
SEZNAM-I a SEZNAM·2 a budou na tomto místě
uvedeny pouze pro úplnost:

pole kliěů - úsek paměti, do kterého jsou ukládány
klíče (resp. jejich obrazy - VIZ.oo.st.4.1)

pole údajů - úsek paIDěti, do kterého jsou ukládáV
údaje.
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V dalším textu budeme užívat následující sym-
boliky:

B(i-i) - bity i, i+ 1, ... , i buňky B3)
B1 - bity 9-21 buňky B
BIl - bity 22-;-34 buňky B
(B) - obsah buňky B
(B(i:')~'(BJ:-':" obsah vyznačené skup~ý bitůbrl=
(BIl) ky B
B7 - jeden z indexregistro počítače

Poznámka 1. Označení ,,::=" čti " ... je definován(a)
jako ... "; symbol, ,,1" má význam "nebo".

Poznámka 2. J~k bude ukázánov odst. 5, lze pomocí
podprogramu SEZNAM-2 po jisté úpravě zpracovat'
i seznamy, jejichž položky obsahují nestejný počet
údajů.

Poznámka 3. Kapacita paměťové buňky počítače
ODRA 1003 je 39 bitů. Předpokládáme obvyklé číslo-
vání bitů odO do.38 [8].

'Poznámka 4. K tisku nebo děrování seznamů výstup-
ním zařízením počítače slouží podprogram TISK
SEZNAMU, dokumentovaný rovněž ve zprávě [7].

3• .!Igoritmus ukládáni a hledání klfěd

Podprogramy SEZNAM-1 a SEZNAM-2 ukládají po·
ložky do operační panWti tak, že údaje umísťují do
pole údajů a klíče do separátního pole klíčů. Zatímco
údaje jsou ukládány v paměti sekvenčně, tj. na souse-
dící buňky s postupně rostoucími adresami, (příp. na
buňky uvolněné zrušením jiných údajů - viz 5.1.2)
je k uložení klíče užito speciálního algoritmu.

Jak bylo naznačeno v úvodu, je tento algoritmus
založen na metodě, kterou jsme označili jako transfor-
mační. Princip transformační metody vysvitne z obr. 1,
kde je blokovým schématem znázorněn postup při
lokalizaci klíče, tj. při hledání adresy w(k), na které
je nebo na kterou má být uložen klíč k.

Klíč k byl nalezen v poli
klíčů na adrese w(k)
Klíč k lnení dosud uložen
v poli klíčů a je možno jej
uložit na adresu w(k)

Klíč k není uložen v poli
klíčil a pole klíčů je
obsazeno

Vobr.loznačuje

a -'- počáteční adresu pole klíčů
Pa - počet buněk pole klíčů.
tekl - celé číslo z intervalu (O, Pa -1), které při.

řadí transformace t klíči k
,Q(k) -pomocnou veličinu (mateřskou adresu - viz

dále)
••~ •• - výpočet adresy (nikoliv zaslání čísla do buň-

ky).

Pro jednoduchost se předpokládá, že všechny klíče
jsou nenulové, a že buňky pole klíčů byly nulovány
před uložením prvního klíče. Ze schématu je potom
patrný např. způsob ukládání klíče: klíč k je nejprve
transformován prostřednictvím speciální transformace
t na jistou adresu Q(k), kterou jsme označili jako ma·
teřskou. Je·li tato adresa volná, je klíč uložen na ni.
Není·li mateřská adresa volná, hledá se nejbližší volná
buňka cyklickým procesem, v němž jsou postupně
podle potřeby testovány obsahy buněk s adresami
Q(k)-1,Q(k)-2, ... ,a,a +Pa-1,a +Pa-2,
.. " Q(k) + 1. Proces může skončit buď nalezením
adresy w(k), na níž je možno klíč uložit, nebo zjiště.
ním, že klíč nelze uložit pro nedostatek místa v poli
klíčů, příp. zjištěním, že klíč byl již dříve uložen do
pole klíčů. Podobně při hledání adresy w(k), na níž je
klíč uložen, je daný klíč nejprve porovnáván s obsahem
své mateřské adresy. Není·li na této adrese nalezen,
uskutečňuje, se analogický cyklický proces jako při
ukládání klíče. Proces končí buď nalezením adresy
w(k), nebo zjištěním, že klíč v poli klíčů uložen není.
Přitom zjištění nepřítomnosti klíče obecně nevyžaduje
testování obsahu všech buněk pole klíčů.

Princip metody transformační do jisté. míry při-
pomíná metodu pracovních čísel. Mezi oběma me~o·
dami však existuje podstatný rozdíl spočívající v tom,
že u metody transformační mohou mít různé klíče
stejnou mateřskou adresu, takže adresy w(k) jsou zá-
vislé i na pořadí ukládání klíčů. Naproti tomu u me-
tody pracovních čísel je přiřazení klíčů a adres w(k)
vzájemně jednoznačné; předpokládá se totiž, že každý
klíč bude uložen přímo na svou mateřskou adresu.

Účinnost transformační metody zřejmě závisí na
rychlosti lokalizace klíče. Z podstaty metody vyplývá,
že rychlost lokalizace klíče je ovlivňována především
dvěma faktory
1. Počtem n klíčů uložených v poli klíčů, resp. po-
měrem ~= n/Pa, který označíme i,~ko hustotu
klíěů a

2. rozmístěním klíčů v poli klíčů.

Lze např. očekávat, že lokalizace bude tím pomalejší,
čím větší bude hustota klíčů.

Zatímco hustotu klíčů lze velmi snadno řídit
vhódnou volbou počtu buněk Pa pole klíčů, je otázka
vhodného rozmístění klíčů, tj. v podstatě otázka vý.
běru vhodné transformační funkce t, poněkud složi-
tější. Ideální transformační funkce by totiž měla
jednoduše a rychle generovat mateřské adresy rovno-
měrně rozdělené v poli klíčů a to pro všechny seznamy
z určité oblasti výpočtů.

Podprogramy SEZNAM.1 a SEZNAM·2 užívají
transformační funkcel)

kde i je celé číslo.

Přednost transformace (2) spočívá především
v její rychlosti - realizuje se jedinou strojovou in-
strukcí. Je vhodná pro zpracování seznamů s klíči
představovanými čísly bodů bodového pole. Takové
seznamy jsou totiž charakteristické výskytem "shlu-
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ků" klíčů, tj. množin klíčů s nepříliš rozdílnými hod.
notami, které transformace (2) účinně rozptyluje. Jak
se snadno přesvědčíme, je tato vlastnost dána tím, že
klíčům s blízkými hodnotami jsou transformací (2)
přiřazovány různé mateřské adresy2).

Kromě lokalizace klíče v poli klíčů je u transfor.
mační metody ještě třeba najít prostředky k zacho·
vání korespondence mezi klíčem a jemu odpovídají.
címiúdaji v poli údajů. Metodika užitá u podprogramů
SEZNAM·1 a SEZNAM.2 je založena na společném
uložení klíče a adresy, od níž počínaje jsou uloženy
korespondující údaje a bude popsána v odst. 4:2 a 5.1.

Hodnocení. účinnosti transformační metody v zá·
vislosti na hustotě klíčů ~ a velikosti pole klíčů Pa
obsahuje odst. 6, kde jsou rovněž uvedeny výsledky
porovnání s metodou sekvenčnÍ. .

Poznámka 1. Vzhledem ke speciální struktuře klíče
užívané v souvislosti s podprogramy SEZNAM·l a
8EZNAM-2 není přesně vzato transformován podle
(2) klíč k, ale jeho obraz ič. Obraz klíče k bude defi"
nován v odst. 4.1.

Poznámka 2. Je zřejmě výhodné volit počet buněk
pole klíčů Pa jako celočíselnou mocninu dvou. V ta-
kovém případě mohou adresy všech buněk tohoto pole
představovat mateřské adresy jistých klíčů. Ve všech
ostatních případech existuje úsek pole klíčů tvořený
buňkami s nejvyššími adresami, které tuto vlastnost
nemají. V důsledku toho potom dochází k nerovno·
měrnému rozdělení mateřských adres, což vede ke
zpomalené lokalizaci klíčů (odst. 6.2). Není-li možné
ve zpravidla singulárních případech volit Pa jako celo.
číselnou mocninu dvou, může být účelné nahradit
transformaci (2) jinou transformací s příznivějším
rozdělením mateřských adres i za cenu její zdlouha-
vější strojové realizace. Studium takových transfor·
mací přesahuje rámec článku.

Podprogram SEZNAM. 1 slouží k práci s jedním sezna·
mem S kompaktní struktury. Seznam S a jeho zpraco-
vání charakterizuje uživatel podprogramu hodnotami
parametrů

a - počáteční adresa pole klíčů
Pa - počet bUněk pole klíčů
b - počáteční adresa pole údajů
Pb - počet buněk pole údajů
Pb - počet údajů v položce (3)
IX - adresa, od níž počínaje mají být uloženy údaje

vyhledané v seznamu ("příjemce údaj1l/')
P - adresa, od níž počí~aje jsou uloženy údaje, jimiž

má být seznam doplněn ("zdroj údaji/,").

O hodnotách parametrů (3) se předpokládá, že jsou
konstantní pro' všechny aplikace určitého hlavního
programu uživatele. Podprogram SEZNAM· 1 je se·
staven v relativních adresách a je optimalizován. Jeho
délka je (271)8 slov.

4.1 Struktura klíče

Podprogramy SEZNAM· 1 i SEZNAM·2 pracují s klíči
k, které jsou složeny obecně ze tří celých čísel kl, ks, ks
oddělených znakem ,,-":

Každá složka klíče ki musí být zakončena znakem
konce čísla [8] (např. alespoň jedním znakem "meze-
ra"). Znak ,,-" musí bezprostředně předcházet pří-
slušnou část klíče. Složky ki musí splňovat nerovnosti

a nesmí být současně rovny nule.

Interně je klíč k zpracováván jako celé číslo

k = kl.219 + k2.2s + ks,

které budeme označovat jako obraz klíěe.
Struktura (4) je odvozena z předpokladu, že klí.

čem k je v dané úloze číslo bodu. Potom vlastní číslo
bodu reprezentuje složka k2; složky kl a ks slouží
k podrobnější charakteristice bodu.

k, k, k. Struktura Om.,zeni poullltelnosti
kliče

=0 >0 >0 k2 -k3 Jen při k2 ~ 4
>0 >0 =0 k,-k2 První údaj následující

za klíčem musí být
kladný

=0 >0 =0 k2 První údaj následující
za klíčem musí být
kladný

Klíč 1-1069-4 může označovat bod 1069/4 v mapo·
vém listě s pracovním číslem 1.

Složkám kl a ks může být uživatelem přisouzen
libovolný význam. Je ovšem třeba si uvědomit, že
případné řazení klíčů [7] uspořádá klíče podle velikosti
jejich obrazů k (6).. l?ude tedy např. při vzestupném
řazení libovolný klíč kl -ks -ks umístěn před těmi
klíči Xl -Ks -Ks, pro ně~ je

Ki=ki (i=I,2, ... ,n-l), (7)
Kn> km

kde 1 ~ n ~ 3. V uvedeném příkladě by tedy byly
body seřazeny podle mapových listů a uvnitř mapo-
vého listu podle svých čísel.

Podprogramy SEZNAM. 1 i SEZNAM·2 připouš.
tějí vedle obecné struktury klíče (4) i některé její
zvláštní případy podle tab. 1.

5680 -2 (= 0-5680 -2) 3 -321 (= 3 -321 -O)
990 (=0-990-0) 2-1 (=2-1-0)
4-2 (= 0-4-2)

4.2 Uložení seznamu v paměti

Uvažujme položku (k, Ui) s klíčem k a údaji Ui (i =
= 1, 2, ~. 'l Pb). Při jejím ukládání do paměti je obraz
klíče k uJožen podprogramem SEZNAM· 1 do pole
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klíčů na adresu w(k) stanovenou podle algoritmu
z odst. 3. Údaje Ui se ukládají sekvenčně do pole údajů.
Adresu, od níž počínaje mají být údaje uloženy, určuje
buňka, kterou označíme jako globální registrátor vol-
ných buněk (GR). Počáteční obsah globálního registrá-
toru GR je roven adrese b. V průběhu výpočtu se mění
tak, že dynamicky indikuje první volnou buňku v poli
údajů. Korespondenci mezi klíčem k a jemu odpovídají-
cími údaji Ui zajišťuje buňka w(k), která obsahuje
spolu s obrazem klíče ki adresu údaje ul"

Algoritmus uložení položky popisují vzorce

k- W(k)(l_211

(GRr) - w(khl (8)
Ui - (GRr) + i -:-1 (i = 1,2, ... , pí,)
(GRr) + pí, -GR1•

Obsah paměti po uložení položky (k, Ui) do seznamu
schematicky znázorňuje obr. 2.

··DNve

u'_
vdaJe

·u,
...

...:

4.3 Funkce podprogramu SEZNAM-I

Podle způsobu vyvolání může podprogram SEZNAM-I
plnit až šest různých funkcí. Typ požadované funkce
definuje uživatel podprogramu číslem funkce t, které
představuje vstupní parametr podprogramu. Přehled
funkcí označených mnemotechnickými názvy podává
tab. 2.
Stručně popíšeme účinky jednotlivých funkoí:

nuluje buňky pole klíčů a formuje počáteční obsah
globálního registrátoru volných buněk GR (b _ OR).
Musí být volána dříve než kterákoliv z' funkcí ČTI
SEZNAM; ULOŽ a HLEDEJ, a to zpravidla pouze
jednou mezi úvodními instrukcemi hlavního programu.

ČTI KLIč A ÚDAJ
čte z děrné pásky klíč k a bezprostředně následující
číslo, např. první údaj položky.

ČTI SEZNAM
čte z děrné pásky posloupnost položek zakončenou
číslem -1. Přečtenou posloupností doplňuje seznam,
který je uložen v počítači v okamžiku vyvolání funkce
CTI SEZNAM, případně seznam zakládá. Přitom užívá

algoritmu popsaného v odst. 4.2. Je-li počet položek
takový, že by doplněný seznam kladl nepřiměřené
paměťové nároky, přečte a uloží se jen maximálně
možný počet položek a je signalizována chyba.

TISK KLlčE
tiskne nebo děruje klíč k formou

__ k1 k2 ks --

kde k1a ka se vyjadřují jednou číslicí, k2 až pěti číslicemi
a symbol ,,-" označuje mezeru. Je-li k1= O nebo
ks = O, nahrazuje se cifra mezerou.

hledá údaje odpovídající danému klíči k. Jestliže byl
klíč k nalezen v poli klíčů, přemístí funkce HLEDEJ
korespondující údaje na adresy (x, (X + I, ... , (X ++ pí, - I. Jestliže klíč nebyl nalezen, ponechá HLE-
DEJ původní obsah těchto adres beze změny a signa-
lizuje nepřítomnost klíče.

doplňuje seznam jednou položkou podle algoritmu
z odst: 4.2. Obraz klíče ukládané položky musí být při
vyvolání funkce uložen v indexregistru B7. O odpoví-
dajících údajích se předpokládá, že byly hlavním
programem uloženy na adresy {3, (3 + I, ... , tJ + pí, -I.
Není-li možno uložit položku do seznamu pro nedosta-
tek paměťové kapacity, je signalizována chyba.

f I Funkoe

O HLEDEJ
1 ULOŽ
2 PŘÍPRAVA
3 ČTI KLÍČ A ÚDAJ
4 ČTI SEZNAM
5 TISK KLíČE

Podprogram SEZNAM-2 představuje zobecněnou verzi
podprogramu SEZNAM-I. Může být použit k sou-
časné práci s libovolným počtem seznamů Si(i =
= O, I, 2, ... , N - I), z nichž každý může mít buď
kompaktní, nebo řetězovou strukturu. Přitom je v zá-
sadě možné, aby počet údajů v položkách nebyl
uvnitř seznamu konstantní. V takovém případě musí
však uživatel nahradit položky řetězy položek s vhod-
ně definovaným konstantním počtem údajů v položce
a dále důsledně pracovat s takto normalizovanými
"kratšími" položkami.

K uchování údajů všech seznamů se užívá společ-
ného pole údajů, které definuje uživatel podprogramu
počáteční a koncovou adresou pole. Na rozdíl od pod_
programu SEZNAM~I je možno údaje v tomto pol
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nejen ukládat a hledat, ale i rušit a případně současně
nahrazovat jinými (přepisovat). Při rušeni položek
v kterémkoliv seznamu eviduje SEZNAM.2 uvolněné
buňky v poli údajů a užívá jich při případném následu-
jícím doplňováni seznamu. Za jistých okolností je
možné, aby uvolněnou paměťovou kapacitou v poli
údajů společně disponoval větší počet seznamů.

Má-li seznam řetězovou strukturu, operuje pod.
program s jednotlivými položkami. V některých pří-
padech je však navíc možné zpracovat jedinou operací
řetěz položek, tj. soubor všech položek příslušných
určitému klíči.

Každý seznam Si charakterizuje uživatel hodno-
tami parametrů:

ai - počáteční adresa pole klíčů (10)
Pa, - počet buněk pole klíčů
R, - registrátor uvolněných buněk v poli údajů

(resp. jeho adresa) - viz odst. 5.1.2
PM - počet údajů v položce
<Ti - charakteristika struktury seznamu (<Ti = O

pro seznamy s řetězovou strukturou a <Ti =3
pro seznamy s kompaktní strukturou).

Hodnoty parametrů (10) spolu s ostatnimi charakte·
ristikami, jakými jsou např. mezni adresy (b, bmax)

pole údajů, nemusí být na rozdíl od podprogramu
SEZNAM·1 konstantni pro všechny aplikace hlavního
programu. Mohou tedy být např. součástí vstupnich
dat.

Podprogram SEZNAM·2 je sestaven v relativnich
adresách a je optimalizován. Jeho délka je (1047)8
slov.

5.1. Uložení seznamů v paměti

Podprogram SEZNAM-2 předpokládá strukturu klíče
k, která je identická se strukturou užívanou ve spojeni
s podprogramem SEZNAM.1 a byla popsána v odst.
4.1. Rovněž způsob uloženi obrazu klíče k do pole
klíčů je převzat z podprogramu SEZNAM· 1s tím rozdí·
lem, že se pracuje s obecným počtem polí klíčů a nikoliv
pouze s jediným. Větší rozdíly mezi podprogramy
SEZNAM·1 a SEZNAM·2 se projevují v technikách
ukládání údajů do pole údajů zejJll,éna v tom, že pod-
program SEZNAM·2 užívá speciálniho algoritmu při
ukládáni seznamů řetězové struktury. Způsob ukládáni
seznamů kompaktní struktury je u obou podprogramů
analogický a liší se pouze v možnosti použití uvolně.
ných buněk pole údajů.

6.1.1. Uložení 8eznamu řetězové 8truktury

V seznamu Si řetězové struktury má řetěz položek
obecný tvar

,k iUn 'U12 ....••••• "U1P' i

ik iU21 ,U22 •..•••••• "U2P'~

(r 2 1) (11)

,k iUrl iUr2 •••.••.•• 'iUrp~ ,

kde iUim je m-tý údaj i·té položky řetězu s klíčem ,k
(v seznamu Si)' Údaje v položkách (11) se ukládají
jako posloupnost údajů jednotlivých položek, z nichž

každá obsazuje samostatný úsek pole údajů o (PM + 1)
buňkách. První z těchto buněk obsahuje počátečni
adresu úseku přiřazeného bezprostředně předcházející
položce téhož řetězu, zbývající buňky slouží k sekvenč-
nimu uloženi odpovídajících údajů. Prvni buňka úseku
vyhraženého prvni položce v řetězu umožňuje identi.
fikovat tuto položku jako první ("nejstarší"). Její obsah
je v následujícím textu a obrázcích značen symbolem
-x·. Ve vlastním podprogramu odpovídá tomuto sym-
bolu nula, která nemůže být zaměněna za adresu buňky
v poli údajů. Způsob přidělování úseků pole údajů jed-
notlivým položkám bude popsán v následujícím od-
stavci. Klíč ik resp. jeho obraz ik společný všem po-
ložkám se ukládá do pole klíčů, a to pouze jednou.
Spolu s obrazem klíče se ukládá i počátečni adresa toho
úseku pole údajů, který obsahuje údaje posledni ("nej.
mladší") položky v řetězu. Celková organizace pole
klíčů je stejná jako u podprogramu SEZNAM· 1.

:l+1

~. ~
-:I., v . o

'1Ir---tlt~ '.,
'ft, k " v

l :1., v • v
o••

Ou

Polekllč4
:1., v o

O.

°

b••

K ilustraci způsobu uložení seznamu řetězové
struktury slouží obr. 3, na němž je znázorněna možná
lokalizace a struktura řetězu položek po jeho uložení
do pole klíčů a údajů. Pro jednoduchost předpoklá-
dáIlle, že je řetěz tvořen třemi položkami, z nichž
každá obsahuje dva údaje.

Dokončení v příštím čí8le
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Odchylky E, 1J
obecného jednostranně orientovaného
polygonového pořadu

Ing. dr. Karel Kučera, CSc.,
Výzkumný ustav geodetický, topografický a kartografický

Praha

Je dán polygonový pořad PoP" s měřenými stranami
Sl -7- S" a s měřenými vrcholovými úhly C01 -7- W"-l na
bodech P1 -7- P"-l (obr. 1). Orientovaný směr 0'0 první

strany zatím považujeme za bezchybný. U středních
chyb délek předpokládejme zákonitost

s obecným mocnitelem. Střední chyby m", vrchoÍových
úhlů pokládejme za stejné. Zaveďme průměrnou délku
strany So = [s]ln a poměr A.i = 80/'~i' Podle (1) bude
také

V obecně položené pravoúhlé souřadnicové sou-
stavě je jedna souřadnice koncového bodu p••

••
z •• = Zo + [ Si cos O'i-l ] ,

'~1
'-'1

O'i-l = 0'0 - 2(i - I)R + [ COj] • (5)
i-I

Podle zákona hromadění chyb je vzhledem k (4) a (5)
(při ~Z ••/~Si = COSO'i_l) délková'složka uvažované sou-
řadnicové chyby

"
m(') = m [(A.-k cos n. )2 li=
"'.. '0 i V'-l'~1

Pro její úhlovou složku určíme podle (4) parciální
derivaoe

" ~O'n-l+ ~YfI-l." ~wv .

Žádná z derivaoí orientovaných směrů O' není vzhledem
k (5) nulová, neboť indexy u O' jsou větší nebo aspoň
rovny indexům u úhlů co. Všechny tyto derivace jsou
rovny 1. Je tedy

-~x"/~co" = L1yv.n
a úhlová složka souřadnicové chyby je

"-1
'(01) ["2 lim"'n = mOl ~ Yv. n .

v~1

Obě složky druhé souřadnioové chyby se získají
z rovnio (6), (7) záměnami souřadnio. Dostaneme

••
I') m,o [ (H-k" )2]l

mli" = -S- /Ii ~Yi-l. i ,
o i~1

ti-I

~:) = m", [ L12xv ••• t·
v~1

Pootočíme-li souřadnicovou soustavu tak, aby
bylo + X == PoP ••, půjde o podélnou (~) a příčnou (~)
odchylku volného polygonového pořadu. Pootočení je
oharakterizováno záměnou yl za L12Yi. n, a podle (6 -7- 9)
bude

11-1

~",=m", [yl Y, ,
i=1

n-l

'Y}w= mOl I L!2Xi. "T·
i...1
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Půjde-li o jednostranně v bodu Po orientovaný
pořad, přistoupí ještě třetí (orientační) složka příčné
odchylky

-- m",
1]0 = PoP •• Vi" ' (10')

při které počítáme s prakticky bezchybným směrem na.
vzdálenější orientační bod, nebo s dvojnásobnou váhou
orientačního úhlu. Vzorce (10) jsou exaktní a. obecné
z hlediska tvaru a velikosti pořadu i zákonitosti délko·
vých chyb.

'" .•. :l~. ~.
II II I /

I I

/
. I I / V

I
I I
II I 1/

I J
I I / / ./.

1/ / I / . /
/ / / v

/
./ -/ ../ I---

/' ./ .--- ~
"/ v -_.:/'[....--' -l--:;-[....-1-

5 10
I I I ! ! I I, "I! I ! I I t I I! I J I I ...~,..~ :::"

1S
I d,I I
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Obr. 2. Nomogram pro součinitele hromadění
Q ='1 + [(<1 - 1)/( <1+ I)]2(n + IO)/6n.

2. Zjednodušení obecných vzorcft

Vzorce (10) zjednodušíme (při obecném k) zavedením
aproximativních součtů n prvků (čtverců nebo ná-
sobků čtverců) podle [1] se součiniteli hromadění Q

[a2] = [a]2~ , I
[a'b'] ~ [a1';1'Q:~,,

Qa = 1+ qa,

_ (1Xa - 1)11 n + 10
qa - IXa + 1 6n'

přičemž je IXa = amnlamfn. Vzorce (11) lze při malém q
psát ve tvaru

[ 2]! _ (1 + Qa) [a] \
a - V '
[a'b']' ~ <;.:Q,)[a][b]

2n vn .

Zavedeme ještě symboly D = PoP ••, Xi = A~-I:,a podle
potřeby r = D/[s]. Délky s, souřadnice Iyl, vzdále-
nost D a souřadnicové rozdíly Llxmax, LlXmfn odsuneme
v milimetrech z plánku vyneseného v měřítku 1 :M.
Výrazy pro ~OJ' 1]OJ, 'fJo se pak musí vynásobit souči-
nitelem M 10-3• Chyba m.o je v metrech. Pak bude

'10 = 7,07 D m", M 10-4,
t!

~=m + ~:,)!,
'I = ('I: + 'I:' + 'fJ~l·

1) Do souboru hodnot Iyl nepatří .{lořadnice obou
koncových bodú po,p ••.To znamená, že IY!mfnmúže mít
nulovou hodnotu jen tehdy, je.li některý z bodú
1 + (n - 1) na přímce pop ••.

I) U členu r2 by měl být součinitel QJJ./Q., který se
vypouští pro malou účinnost.

11-1

I) U sumy ~ = [ .12Xi •••] nejprve pokládejme všechny

'-1
souřadnice za ekvidistantní s intervalem .1. Pak je, jak
známo

~ = .12 (n - I)n(2n - 1)
6

podle (111), kde (j jsou intervaly mezi skutečnými sou-
řadnicemi, a který vydělíme číslem (n - 1). Dostaneme

kde (jo je střední hodnota intervalu, kterou musíme na-
hradit interval .1 ve vzorci (14). Zlomek v závorce ve
vzorci (14') múžeme nahradit zlomkem D/n, a pak bude

(jo = .!2. ~ = (1+ Q" )D ,
n 2n

~l = 71tD = (1 + QJJ.)D V (n - I~~~n - 1) .
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Hodnoty výrazu p = 5V (~I)6~n-I)_ jsou uve-

deny v tab. 1. Hodnoty součinitelů hromadění Q se
k argumentům n, (l vyčtou z průsečfkového nomogramu
na obr. 2; pro (l = 00 z funkční stupnice na spodním
okraji obrazu. Vzorce (13) jsou z hlediska hromadění
chyb aproximované vzorce (10).

Tab. 1
p = 5[(n - 1)(2n -- 1)/6n]*

n p n p

2 2,50 9 7,93
3 3,73 10 8,44
4 4,68 11 8,92
5 5,48 12 9,37
6 6,18 13 9,81
7 6,81 14 10,22
8 7,40 15 10,62

I
3. Zjednodulleni pro speciální hodnotu mocnitele k = "2

[x] = [VI] = [V ~].

lovým součtem, bude (při di = (ji/so)

[x] = [(I + di):"'i)= [I - ~ di + : d; - ... 1 =
3 -[(j2]=n+---·
8 8~

Do známého vzorce o odchylkách

[S2] = [S]2 Q.
n

[(j2] = [S]2 (Q. _ I) = n sa (Q. -I) , (15)
n

3 • .
[x] = n + 8" n (Q. -I) = (5 + 3 Q.) 8"' (16)

Při uvedené zákonitosti platí také vztahy lX" =Y;; a
m,o = m VsoM 10-3 = m VJ:OB;; VM 10-4 =

= V: VIO[s] VM 10-4 •

Vzorce pro jednotlivé složky pak jsou

~,= {VIO[s].0,0625 (5 + 3Q,)m}(Q" + Q.f..,)r VMlO-4,

~m = 5(1 +QlvIHly!J mm M 10-4.
Vn-I e

rj, = {V 10 [s] .0,0625 (5 + 3Q.)m}Vl-r2(Q"+Q.)VMIO-4, (17)

m..,"I.., = (I + Q<i..,)pD - M 10-',e .
TJo = 7,07 D m.., M 10-' .

e

. I
Vzorce (17) JSou pro k = 2" upra.vené vzorce (13).

4. Zjednodulleni pro speciální hodnotu mocnitele k =0

Při zákonitosti m'i = m, která platí pro omezené obory
délek stran měřených elektronickými dálkoměry, je

[x] = [A] = [ 8; ] = [(I+di'-l) = [I-di +d;- ... ] =

. . [(j2]
=n+sr-=nQ,.

o

Q" = Q,. Vzorce pro jednotlivé složky pak jsoll

~,= 0,5Q,(Q, + Q.f..,)Vn r m,

~..,= 5(1v~[Iyl] m.., M 10-',
n-I !!

"I, = C!. Vn(I-r2) m,

mm
TJ..,= (I + Q.f..,) pD - M 10-4 ,

!!

rjo = 7,07 D mm M 10-'.
!!

Vzorce (19) jsou pro k = O upravené vzorce (13).
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8 I 1111

= 29,5 = 220i
mm "'. 13,4 '

z nomogr.Q. = 1,05

1 17,0 4,6* ex" = V220 = 148 Q" = 1,02, ,
2 29,5* 29,3*

= 27,5 = 2 313 27,6 25,3 lX,dz Q. = 1,06
4 18,3 24,0 11,9 '
5 24,5 7,3 = 29,3 = 6376 19,5 8,3 lXi~1 QIYI= 1,20
7 13,7 6,3 4,6 '

n= 8 13,4* - D= 133,1 mm = 133,1 = 0814
r 163,5 '

[ ] 163,5 105,1 m= 0,0035 m mw/I} = 10 •

Poznámka: Existují také chyby, pro které platí
zákonitost .k = 1, např. chyba z etalonizace, systema-
tická pro celý pořad. Při přesném měření délek s kom-
parovanými měřidly se tyto chyby prakticky neuplatní.

5.1. Příklad 1

V měřítku 1 :M (kde M = 1O() je zobrazen pořad
O ...;- 8 (obr. 3) a z obrázku jsou v milimetrech odsu-
nuty délky 8, absolutní hodnoty pořadnic Iyl, vzdá.
lenost koncových bodů D a L1X28 = 27,5, L1XS8 = 11,9,
jako maximální a minimální souřadnicový rozdíl. Para.
metr m volme ve velikosti m = 0,0035, střední chyba
vrcholového úhlu je mm = 60cc• Kartometrické údaje
a parametry pro vzorce (17) jsou v tab. 2. Maximální
a minimální hodnoty jsou ve sloupcích označeny hvěz·
dičkou. Výpočet odchylek e, 1] z těchto parametrů je

~.= (40,4. 0,0625. 8,15. 0,0035). 2,08. 0,814 =
= (0,072)1,69 = 0,12 m,

;; = V10DmV MlO-( = 0,13 m, ;:"= O, 1]; = O, (20)

1]:"= 2pD m", MlO-( = 0,20. (21)
e

(Užité vzorce se odvodí ze (17) substitucemi [s] = D,
Q. = Q" = Q,dz = QllIl = r = 1, [lyD = O.)

Teoreticky je nerovnost ;; > ~.pflpustná. Ačkoli
pflklad z obr. 3 představuje dosti prohnutý pořad,
vyhovují mu z hlediska koneěných hodnot ~, 1] vzo:re.e
odvozené pro přímý pořad zcela dobře. Zejména u p0-
délné odchylky se nerovnost výhodně kompenzuJe
členem ~",.

5.2. Příklad 2
Teprve u obrazcU výjimečnějMho tvaru aioupne vý-
znam složky 1].- Tak pro pořad z obr. 4 jsou oboji
výsledky

_ 5.2,20.105,1 Il\-f--6"~~••- -~- u - ,tn m,
2,65

tJ. = (0,072) . 0,581 . 2,07 = 0,09 m,

tJ••= 2,06 - 7,40 . 133,1 . Ur" = 0,20 m,

tJo= 7,07 . 133,1. 10-' = 0,09 m,

~ = VO,122 + 0,()4,2 = 0,13_,

1] = VO,092 + 0,202 + O,OD2= O,:U m.
Pro jedno porovnání uved~me exaktní h~ty sloiek
počítané podle (10), tj. i. = 0,12 m, ; ••= ~06 m,
~= 0,13 m, ij, = 0,08 Dl, fj. = 0,19 m. Pro druhé
porovnání pak složky poěítané pro přímý pořad se
st~nýmid~kamimran,ij.

5.3. :Nejvýhodnější vzorce při m. = mVs
Zavedeme-li určité střední hodnoty součinitelů hroma-
dění Q, nebude již, podle poznatků z obou předcháze-
jících příkladů, nutno vycházet z náčrtu pořadů. Do
odvozených vzorců proto dosadíme M = 1, a délky
D (aby mohly být dosazovány v metrech) vynásobíme
108• :Nejvýhodnější vzorce pro zákonitost m. = mVs

a) Hodnoty v tab. 3 jsou vypočteny podle V7.0l'Ct'

N = V<n-l)(2n-l) .
3-»

Vzorec pro 'TJ, je odvozen při generalizaci Q.= },08,
Q. = 1,04 a při substitucích [8J= DI"', r= liB; E E5 ~;.
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podle (201)e = mVD,
podle (175) 'fJo= 1,ID 10-4 m~,

podle (21) '7m = N'fJo, N z tab. 3,

podle (173) 'fJ. = 1,le VR- ~ ,R=[8]ID.

nami zhruba 20 km dlouhými. Proto volmeměřítkové
.číslo M = 106, délkovou střednf chybu m. = m =
= 0,11 mam., = 0,9", m.,If}" = 44. ~()-7. Výpočet

(22) odchylek e, 'fJ podle' (19) je

~.= 0,5.1,05.2,11.2,83.0,814.0,11 = 0,28 1ll.,

5.2,20.105,1 44 10-7 102 = O 19ew = 2,65 .. , m,

Ta]j.3

N = [(n - 1)(2n - 1)/3n]i

ft N ft N

2 0,71 9 2,24
3 1,05 10 2,39
4 . 1,32 II 2,52
ti 1,55 12 2,65
6 1,75 13 2,77
7 1,93 14 2,89
8 2,09 15 3,00

'7., = 2,06.7,40.133,1.44.10-7.102 = 0,89 m,

'fJo = 7,07.133,1.44.10-7.102 = 0,41 m,

~ = VO,282 + 0,192 = 0,34 m,

1/ = VO,202 + 0,892 + 0,412 = 1,00 m.

Příklad· 2 se základními parametry m = 0,0035,
m~= 0,6, n = 7 se pak počítá již jen s pomocí tab. 3
takto: N = 1,93, [8] = 1905 m, D = 1164 m; R =
. 1,637, l/R - 0,611, VR - (1/R)= 1,01,

.~= Vli64.0,0035 = 0,12 m,

Tyto údaje porovnejme se složkami počítanými pro
přímý pořad se stejnými délkami stran, tj. při Q. =
= QtJz = Qlw, = r = 1, [Iyl] = O.Vyjde nám

ť, = mVn-= 0,11.2,83 - 0,31 m, ~:..= O, 1/; = O,
(23)

1];' = 2'pD m., M 10-4 =
f}

= 2.7,40.133,1.44.10-7.102 = 0,87 m.

'7 = VO,082' + 0,152 +0,132 = 0,21 m.

Vzorce(22)jsou určeny pro praxi, a je v nich prakticky
respektován skutečný tvar pořadu.

6~Výběr vzorcd llr9 zákonitostrn, = m

Pro útvar z obr. 3 opět uvedeme příklad s použitím
vzorcd (19).

6.2. Nejvýhodnější vzorce při m. = m

I zde se ukázalo, že vzorce odvozené pro dvě složky
~;, 1']:" odchylek přímého pořadu neznehodnocují ana·
lýzu. Pro všechny případy se při zákonitosti m. = m
užije těchto nejvýhodnějších vzorců:

podle (23) ~ = mVn-,
podle (222) 'fJo= 1,1 D 1O-6_m~c,

podle (223) rjw = N'fJo, N z tab. 3, (24)

podle (193) 'fJ. = 1,I~V(R-~) ~ .
(Vzorec pro '78 je odvozen při generalizaci Q. = 1,05
Ilo $= ť,.) ,

Tvar a parametry pořadu (až na M, m a mw) jsou pře.
~aty z příkladu 1 aZ tab. 2. Při uvažované zákoni.
~sti :mějmena mysli pořad ·8 rádiově měřenými st.r,a.
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Pro jednostranně orientovaný polygonový pořad
obecného tvaru jsou (při obecné zákonitosti délkové
střední chyby) odvozeny nejprve exaktní vzorce (10)
a z nich, s využitím součinitelů hromadění Q, zjednodu-
šené vzorce (13) pro délkovou (~.) a úhlovou (~•••)
složku podélné odchylky ~, a dále pro délkovou (?].),
úhlovou (?]•••) a orientační (?]o) složku příčné odchylky
1J. Z těchto vzorců jsou odvozeny modifikace (17), (19)
pro dvě zákonitosti délkových chyb m. =mVs a
m. = m. Pro obě se dokazuje, že i v případech, kdy

pořad má tvar podle obr. 3 a 4, stačí počítat dvě složky
~" 1'}••• tak, jakoby šlo o přímý pořad se stejně dlouhými
stranami, a zavést ~ = ~•. Složku 1'}. je však nutno
respektovat.
Pak platí zjednodušené vzorce (22) a (24). O využití
v polygonizaci bude jednat samostatný článek.

/

Literatura:

[1] Kučera, K.: Kritéria přesnosti topografického mapováni
v měřitku 1 : 5000 a 1 : 10000, Edice VÚGTK, Sbornik výz·
kumnýc4 prací IV, Praha 1962. .

Kartografické zpracování
technickohospodářské mapy
rytím do vrstvy

Ing. Václav Podroufek,
Inlenýrská geodézie, n. p. České Budějovice

V složitém procesu tvorby technicko-hospodářské
mapy jsou od samého začátku vedle tradičních pra-
covních postupii a technologií ve stále větší míře
uplatňovány nové progresívní prvky v závislosti na
zavádění nové techniky, modernizaci přístrojového
vybavení i mechanizaci a automatizaci některých
pracl. .

Z celého pracovního cyklu zasáhla nová tech-
nika dosud poměrně nejméně do kartografického
zpracování. Je to vcelku přirozené, uvědomíme-U
sl, že změny technologie na tomto úseku přinesou
současně vedle nárokii na zácvik velkého počtu pra-
covníkii i značné požadavky na vývoj a výrobu no-
vých pomllcek a přístrojll a konečně i potřebu za-
jištění. dostatku materiálll většinou z dovozu -
konkrétně plastických fólií, rycích vrstev, suchých
obtiskii apod.

Po dobrých zkušenostech ze zavádění metody
rytí do vrstvy na plastické fólii pro vyhotovení map
evidence nemovitostí v souvislém zobrazení 1 : 2880
a později pro výškopisy TH mapy bylo zřejmé, že
od této metody lze očekávat efektivní uplatnění
i při zpracování polohopisu TH mapy. Proto bylo
cílem výzkumného úkolu vyhlášeného ÚSGK v re-
sortním plánu úkolll technického rozvoje pro rok
1965 vyřešit problematiku rytí polohopisu na bílé
rycí vrstvě na plastické fólii s využitím dosavad-
ních zkušeností tak, aby nová metoda byla v nej-
kratší době reaUzovatelná v praxi. Prakticky to
znamenalo ověřit vhodnost dříve používaných ry-
cích vrstev a rycích pomiicek, případně navrhnout
jejich úpravu nebo je nahradit novými. Rešením

úkolu byl pověřen Ústav geodézfe a kartografie
v Českých Budějovicích. Cílem tohoto článku je
shrnutí výsledkii výzkumu a poznatkii z polopro-
vozního i provozního zavádění metody rytí jako
komplexní technologie.

I když pro TH mapování je v současné době zá-
kladní mapovací metodou dvousnímková letecká
fotogrammetrie při převážně grafickém zpiisobu vy-
hodnocení, je z hlediska dalšího konstrukčního
zpracování nutno respektovat možnosti použití dal-
ších metod. Prakticky na každém mapovém Ustu
dochází ke kombinacím fotogrammetrických a geo-
detických metod, protože je nutné doměřit foto-
grammetricky nevyhodnocené prostory.

2.1. R Yc í v r sty y

Prvým požadavkem na rycí vrstvu bude možnost
tužkového konstrukčního zpracování polohopisu,
podobně jako na zajištěném papíře. Další požadav-
. ky jsou:

mechanická odolnost rycí vrstvy proti náhod-
nému nežádoucímu poškození,

rozměrová stálost podložky,
trvanlivost z hlediska zachování stejných rycích
vlastností.

Poslední požadavek je dllležitý vzhledem k po-
měrně dlouhé rozpracovanosti (zejména při vel-
kých lokalitách).
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Ze zkoušených rycích vrstev splnila uvedené
požadavky bílá rycí vrstva Astrascribe na plastické
podložce Astrafoil, vyráběná v Anglii společností
50uth Walles Chemical Works Ltd. Plastická fó-
lie se dodává již s nanesenou rycí vrstvou a slouží
před vyrytím přímo jako podklad pro fotogram-
metrické vyhodnocení i další konstrukční zpra-
cování.

2.2. P o m u c k y
Ze známých pomůcek použivaných např. při karto-
grafickém zpracování topografických nebo různých
odvozených map, nejsou všechny pro daný účel
vhodné. Bylo je proto nutno upravit a doplnit no-
vými, aby rytina polohopisu TH mapy byla vůbec
realizovatelná.

Při výběru ze stávajících a při vývoji nových
pomůcek bylo nutno současně přihlížet i ke sku-
tečnosti, že práci s nimi nebudou provádět vždy
specializovaní pracovnícI - kartografové, ale na-
opak ve větší míře prac..ovníci polních oddílů, a to
většinou ještě jen po dobu zimních měsícu. Z toho
vyplývá požadavek maximální jednoduchosti, aby
přizpůsobení pracovníki'l novým pomůckám bylo co
nejvíce usnadněno.

Tento požadavek splňuje jak jednoduchá ná-
sadka (obr. 1) (opatřená lupou usnadňující přesné
nastavení rydla a průběžné sledování kvality vy-
ryté čáry), tak mechanický kroužkováč a tečko-
vač (obr. 2) podle ZN ing. V. Podroužka a J. Er-
harta, ÚGK Č. Budějovice Č. 37/63 s výměnnými
hroty pro konstantní průměry kroužků a teček.
Obě pomůcky jsou doplněny přípravky k broušení
rycích hrotů (obr. 3 a 4).

Z dosavadních pomůcek lze použít bez úpravy
volnoosou rycí trojnožku se sadou ocelových rydel,
ocelové rytecké pravítko nebo trojúhelniky, pří-
padně tečkovací adaptor. Řadu potřebných pomu-
cek doplňuje dále kovové křivítko (obr. 5).

Samostatný problém představovalo vyznačová-
ní velkého množství bodů na rycí vrstvu. Vpichy,
obvyklé při zpracování polohopisu kresbou naru-
šují kromě rycí vrstvy i plastickou podložku,
takže čáry jsou v místech vpichli přen!šované. Tuto
nevýhodu odstraňuje adaptor podle autorova ZN,
přihlášený jako řešení tematického úkolu ÚGK
Brno, konstruovaný pro koordinatografy Haag-

5treit (obr. 6). Obdoba tohoto adaptoru v prove-
dení pro koordinatografy Zeiss je v současné době
ve vývoji Oborového vývojového střediska při
VÚGTK. Adaptor spočívá na principu otočného ko-
vového (nejlépe mosazného nebo bronzového) hro-
tu, nabroušeného do tvaru komolého kužele, který
při styku s· rycí vrstvou zanechává na jejím po-
vrchu černou nesmazatelnou kruhovou stopu. Ve-
likost stopy se řídí zabroušením hrotu. Je vhodné
ji volit v rozmezí asi 0,15 až 0,20 mm.

2.3. Pří P l' a va' map o v é h o I i s t u, f o t 0-
g l' a m m e t l' i c k é v y hod noc e n í a k o n-
strukční práce
Po vynesení bodů rámu mapového listu, čtvercové
sítě a bodového pole z pravoúhlých souřadnic, při-
chází list ke grafickému fotogrammetrickému vy-
hodnocení. Body se vyznačují výše popsaným adap-
torem.
Poznámka: u koordinatografu Zeiss je možno

při určitých opatřeních (dvojí spouštění tuhovníku

Obr. 3: Př'ipravek k broušení/ocelových rycích hro-
tů. Je zhotoven z upravené "Pomů,cky pro rytí rov-
ných čar" podle ZN kol. odd. 322 KRÚ Praha

Č. 5a/63.
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na jednotlivý bod nebo ruční otočení spuštěného
tuhovníku) vyznačovat body mosazným nebo bron-
zovým hrotem nabroušeným podle popsaného zpti-
sobu a zasazeným místo obvyklé ocelové pikýrky.
Tento zptisob je použitelný zejména na mapových
listech s jednodušší kresbou do té doby, než bude
k dispozici dostatek vhodných ,adaptorti. Čárové
prvky při fotogrammetrickém vynodnocení je mož-
né vyznačovat tuhou nebo kovovým hrotem adap-
toru.

Výškopis se vyhodnocuje obvyklým zptisobem
na plastickou fólii (Astralon, Sicoprint) přiloženou
na vyhodnocený polohopis.

Vyhodnocený originál se doplní dalšími body
z doplňovacího měření, vynesenými polárním nebo
pravoúhlým koordinatografem podle použitých mě-
řických metod. V případě numerického fotogram-
metrického vyhodnocení se vynesou všechny body
po transformaci souřadnic společně. Takto připra-
vený mapový list je předán ke konstrukčnímu zpra-
cování a rytí.

Obr. 4: Přípravek k broušení rydel 'do kroužkovače
podle ZN ,. Erharta VaK Č. Budějovžce č. 3/67.

Konstrukce polohopisu se provádí tužkou tvr-
dosti asi 5H tak, aby se současně nepoškodila rycí
vrstva. Při véškerých pracích je třeba vést v pa-
trnosti, že všechny kovové předměty zanechávají
při styku s rycí vrstvou na jejím povrchu černé
nesmazatelné stopy. Je proto nutné kovové pomtic-
ky vhodně podlepit plstí nebo papírem a zabránit
styku dalších kovových předmětti s rycí vrstvou
(prsteny, náramky, hodinky ap.).

Na rozdíl od dosavadního zptisobu zpracování
originálů, kde platnou kresbu před výtahem tuší
je třeba zahloublt tvrdou tužkou proti pozdějšímu
poškození, je možné (pokud není třeba pomocných
kon'strukcí tužkou) rydlem přímo prorývat spojnice
vyhodnocených bodů nebo čárově vyhodnocené
prvky.

Pro rytí se používá dříve popsaných pomůcek, tj,
násadky s rydlem opatřené lupou, kroužkovače a
tečkovače, případně volnoosé rycí trojnožky. Ryje
se podle pravítka s ocelovou vložkou nebo podle
ocelových trojúhelníků. Plynulé oblouky se prorý-
vají podle kovového křivítka.

Kroužkovač se sadou výměnných hrotů umož-
ňuje přesně koncentrické rytí kroužkti a teček, pří-
padně rytí částí některých značek a po malé úpra-
vě i sluček.

K rytí se vesměs osvědčila rydla z kvalitní
oceli, již dříve běžně používaná. Broušení rydel je
při použití popsaných přípravků velmi jednoduché
a rychlé.

Rytecký pantograf, kterým by bylo možno rýt
značky a číslice, se pro poměrně vysokou tvrdost
rycí vrstvy neosvědčil. Je tedy nutné rýt bodové
značky, u kterých záleží na přesném umístění, běž-
nými pomtickami, nebo. u složitých značek použít
fotosazbu. Značky se potom dodatečně vlepují do
kopie z vyrytého originálu na plastické fólii.

Kvalitní provedení oprav předpokládá vykrytí chyb-
ně vyrytých prvků polohopisu vhodným retušova-
cím roztokem, který po zaschnutí vytvoří vrstvu
umožňující novou kresbu tužkou i nové rytí. Výrob-
cem dodávaný retušovaCÍ roztok má sice po za-
schnutí dobré rycí vlastnosti, ale neumožňuje no·
vou kresbu tužkou, ani nové vynášení bodů potřeb-
ných k provedení větších oprav. Byl proto vyzkou-
šen retušovací roztok sestávající z bílého nitro-
emailu, titanové běloby, glycerinu a ředidla nitro-
celulózových laků. Tato směs se dobře spojuje
s rycí vrstvou a po zaschnutí má podobné vlast-
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vykreslený originál
t

reflexní nebo fotografický
negativ

t
PVA negativní kopie

t

vyrytý originál
.j,

negativní kopie
polohopisu + posit.

kopie popisu

t
tisková deska

pozitivní soukopie
polohopisu a popisu

t
tisková deska

nosti jako rycI vrstva. Nanáší se ve slabé vrstvě
štětečkem. Rycí vlastnosti retušovaného místa se
ani po delší době nemění.

2.6. V Yh o t o ven í pop i s u a. z nač e k

Čísla parcel, bodti bodového pole, názvosloví, mi-
morámové údaje a značky, které nebyly vyryty do
originálu polohopisu, budou součástí originálu po-
pisu vyhotoveného na plastickou fólii, případně na
negativní PVA kopii, zhotovenou z vyrytého origi-
nálu.

Pro popis se použije fotosazby na tenkém nebo
sloupávacím filmu v kombinaci se suchými obtisky
typu Letraset. Použití obtiskti je nenáročný pro-
duktivní zpil.sob, splňující i kvalitativní požadavky.

Z hlediska reprodukčního zpracování (jedno-
dušší retuš) i organizace práce u útvaru provádě-
jícího kartografické zpracování, je výhodnější zho-
tovovat originál popisu na zvláštní fólU. Chceme-li
však použít suchých obtiskil. pro zobrazení sluček
a bodových značek, je nutné použit podklad s po-
lohopisnou kresbou, protože zhotovení soukopie po-
lohopisu a popisu s dostatečně vysokou přesností
by bylo příliš obtížné. '

2.7. R e pro d u k ční z p r a c o v á n í
Výchozími podklady k dalšímu reprodukčnímu
zpracování jsou originály polohopisu a popisu.
Z nich se zhotoví soukopie na plastickou f6m tak,
že se předem pozitivním zpil.sobem nakopíruje po-
pis a pak se negativním zpi'lsobem (PVA kopie)
vkopíruje polohopis z vyrytého originálu. Takto
vzniklá soukopie je pak již přímo podkladem pro
zhotovení tiskové desky. I

Ve srovnání s tradičním zpfisobem kartogra-
fického zp"racování kresbou docjJ.ází v reprodukč-
ním procesu k podstatnému zjednodušení. Pro ná-
zornost nejlépe poslouží jednoduchá schémata obou
postupil. (viz tab. 1).

3. Zpracováni výškoplsu

V současné době se zpracovává výškopis technic-
kohospodářské mapy prakticky výlučně metodou

positivního rytí do měkké hydrovoskové pri'lsvitné
rycí vrstvy na plastické fólii. Přípravu vrstev za-
jišťuje reprodukční útvar ústavu.

Podkladem pro rytí originálu výškopisu je tzv.
koncept výškopisu na plastické fólii. V konceptu
výškopisu se provádí úprava fotogrammetr.icky vy-
hodnocených vrstevnic, doplnění výškovými k6ta-
mi, přebírání výškopisi'l z jiných map a řešení výš-
kopisu z doplňovacího mpřenI. Originál fotogram-
metrického vyhodnocení výškopisu se zachovává
a později dokumentuje s celým elaborátem TR
mapy. V případě použití geodetických metod mě-
ření se na fólii konceptu výškopisu vyřeší vrstev-
nice podle Výšek podrobných bodťi popsaných svět-
lou modrou tuší v originálu polohopisu. Zpraco-
vání originálu rytím pak spočívá v přiložení plas-
tické fólie s rycí vrstvou na koncept výškopisu a
vyrytí výškových kót, šraf a vrstevnic. K rytí se
používá volnoosá rycí trojnožka, ocelové nebo ko-
rundové rydlo v patentní tužce a rytecký panto-
graf. Po vyrytí a kontrole se kresba zatře ultra-
lakem a rycí vrstva smyje vodou. Byla-li použita
jako podložka pro rycí vrstvu plastická fólie o síle
do 0,15 mm (aby zeslabení čar při kopírování ne-
bylo na závadu), je možné takto připravený origi-
nál použit přímo k zhotovení tiskové desky výško-
pisu.

Podle zkušeností ze zpracování několika set origi-
nálti výškopisu technicko-hospodářské mapy meto-
dou rytí i podle dosavadních výsledkti ze zpraco-
vání polohopisu rytinou lze říci, že dochází k vý-
raznému zvýšení kartografické kvality, a to i za
podmínek, kdy rytí neprovádě)í úzc: special~z~=
vaní pracovníci. Rytina zaručuJe soucasně i vetsl
jednotnost v provedení jednotlivých originálti rtiz-
nými pracovníky, přičemž produktivita práce ve
srovnání s kresbou je vyšší. Zavedení metody rytí
sice předpokládá určité náklady pro počáteční vy-
bavení novými pomi'lckami (asi ve výši 2000 Kčs
na pracovníka), na druhé straně však vznikají
značné úspory na materiálu a nákladech na re-
produkční zpracování, jak je patroo ze srovnání
obou metod vyhotovení polohopisu TR mapy
(tab. 2).
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Kresba Ryti
papír zajiš- Astrafoil
těný hliní- s rycí vrst-
kovou fálH 173,- Kčs* vou Astra-
kolodiový scribe 36,30 Kčs*
negativ 113,- Kčs negativní
retuš (8 ho- PVA kopie 58,80 ~čs
din) 137,60 Kčs pozitivní
negativni a negativní
PVA kopie 58,80 Kčs soukopie 100,10 Kčs
pozitivní pozitivní
soukopie kopie
polohopisu pro údržbu
a popisu 100,10 Kčs mapy 58,80 Kčs

celkem 582,20 Kčs celkem 254,- Kčs

• Srovnáni materiálovfch nákladu nenl zcela přesné. protože
<:ena zajištěného paplru je z roku 1967 a cena rycí vrstvy Astra-
scribe na plastické fólii Astrafoll je z roku 1965.

U výškopisu přináší rytí do vrstvy úspory ještě
vyšší, protože se vyrytý originál používá přímo ke
zhotovení tiskové desky, odpadá kyanokopie polo-
hopisného podkladu pro výškopis i nové vynášení
části podrobných bodu.

Závěrem lze říci, že základni podmínky pro
zavedení rytí do vrstvy na plastické fólii jako po-
krokové metody kartografického zpracování origi-
nálů map velkých měřítek jsou vytvořeny. Pro
zpracování výškopisu se používá prakticky již jako
jediná metoda. Zůstávají však otevřené široké mož-
nosti dalšího zlepšování vlastního postupu i pomů-
cek. Je třeba zacvičit dostatečný počet pracovníků
pro rytí polohopisu. Je nutno počítat i s určitými
dosud nepředvídanýmí potížemi, avšak kvalita kar-
tografických originálů vyhotovených rytinou, mož-
nost mechanizace některých operací a konečně
vyšší produktivita práce při nižších vlastních ná-
kladech jednoznačně prokazu.jí výhody rytí do
vrstvy.

Lektoroval: Ing. Karel Dvořák, Kartografie Praha

František Mašlonka
Inlinlerska geodézla, n. p. Žilina

o presnom tachymetrickom meraní, bežne zvanom
polárna metóda merania - s dvojobrazovým optic-
kým diafkomerom s Arregerovým klínom na zvislú
diafkomernú latu, bolo už viac článkov uverejne·
ných v Geodetickom a kartografickom obzore. Uve-
dené články zaoberajú sa celkovou problematikou
merania, vyzdvihujú prednosti, výhody a nevýho-
dy tohoto sposobu merania, obšírne popisujú kon-
štrukciu lát, stojanov a prís1ušného zariadenia a
dokladne rozvádzajú chyby a odchýlky vzniklé
z nezvislosti či odklonu laty. Zdorazňujú nerov-
nomerné skreslenie dielkov verniera oproti stup-
nici laty pn vačších sklonoch, čo má nepriaznivý
vplyv na možnosť správneho odčítania latového
úseku a uvádzajú omedzenia maximálnych hraníc
sklonov a dížok, pri ktorýchsa táto metóda me-
rania ešte može použit

Z rozboru uverejnených článkov vyplýva, že táto
metóda sa može použiť prevážne len v rovinách
a asL do ± 60 sklonu zámer, s dížkami do 100 m.
Za takýchto okolností samozrejme tento lákavý
sposob merania stráca prítažlivosť, lebo máenorm-
ne obmedzené možnosti. Autori článkov dospeli
k týmto uzáverom na základe skúšok a overova-
nia meraných dížok so zvls1ými latami, porovna-
ním s dížkami meranými Redtou alebo pásmom.

Je nesporné, že odčfta,nle dížok na zvislej late
pomocou Arregerového klína vykoná každý merač

súhlasne s inou osobou, až na malé osobné chyby,
ktoré sa pohybujú v medziach ve nierovej diferen-
cie, ktorá u týchto lát predstavuje 5 cm. ČO je
príčina toho, že pri vačších sklonoch sa nedosa-
hujú prijatefné výsledky? V článkoch sa dočítame,
že okrem chýb sposobených odklonom laty od
zvislej polohy, je to dosledok nerovnomerného
skreslenia dielkov. '

Avšak závažným problémom bolo správne a
odčítanému laťovému úseku zodpovedajúce nasta-
venie strednej nite a odčítanie príslušného ver-
tikálneho uhla alebo zenitovej vzdialenosti, po-
trebnej pre výpočet správnej redukcie meranej
dížky. Z dovodu známej skutočnosti, že odčítaná
hodnota latového úseku na zvislej late pomocou
nití nitkového diafkomeru, je totožná s latovým
úsekom vytvoreným posunom lúča pomocou Arre-
gerového diafkomerného klína, tak vertikálny
uhol musíme odčítať v strede latového úseku, keď
dížku odčítanú na zvislej late chceme redukovať
na vodorovnú podfa tachymetrického vzorca D=
=D'. cos2a.

Existujú štyri sposoby merania s Arregerovým
optickým klínom, a síce, že lata má vernier hore
alebo dolu, pričom klín sa nastaví s konvergen-
ciou dolu alebo hore, takže raz može byť pohyb-
livý vernier zhora dolu alebo naopak, alebo po-
hyblivé delenie laty zdola hore alebo naopak.

Pri týchto štyroch možnostiach musíme vždy
dodržať jednotný sposob nastavtJVania strednej nite,
a to zásadne na stred skutočného (odčítaného) la-
tového úseku. Skutočný latový úsek sa vytvorí po-
sunom príslušného dielku verniera, pomocou kto-
rého o-dčítame údaj na late v cm a nie zdanliv'ý
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Cfslo
kUna,
laty a
atroja

Zámera
z bodu
na bod

Latový
úsek
vm

93-40
3-40

94-44
4-44

97-22
7-22

66-46
23-14
72-20
17-40

118-43
28-43

112-54
22-54

131-47
41-47
60-25
29-35
47-43
42-17

60-48
29-12
48-30
41-30
67-15
22-45
72-59
17-01

118-58
28-58

118-32
28-32

28-45
97-11
7-11·

96-57
6-57

120-53
30-53
59-32
30-28
59-07
30-53

120-49
30-49

-3
24,65
-3

38,56
-3

49,11
-3

54,95
-3

24,53
-3

24,66
-3

24,60)
-3

48,25

-3
48,26)

-3
18,56
-3

18,68
-3

18,45
-3

18,i8
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latový úsek vytvorený nulou verniera, ktorá je
len pomocným indexom na určenie hodnoty ce-
lých metrov odčítaného latového úseku.

Latový úsek vytvorený nulou verniera je
správny len v tom prípade, ak koinciduje nula.
Keď koinciduje naprieklad šesťnásty dielok ver-
lliera, tj'- 80 cm, pri dlžke ;:10,80 metrů urobili
by sme chybu v nastavení strednej nite pod fa
nuly presne o polovicu latového úseku, lebo
namiesto v strede úseku bude na jeho začiat-
ku (obr. 2). Odchýlka činí 112 deviačneho uhla,
tj. 17',' čo pri redukcii dlžky 30,80 m zaprí-
činí pri sklone 10° chybu 5 cm, pri 20° sklone
10 cm a pri 40° sklone 15 cm. Podfa obr. 2 čítame
dlžku 30,80 m. Latový úsek je vytvorený hodno-
tou dielku 80 cm, ktorý sa presunul na 46 m;
46 m - 15,20 m (skutočná dlžka od nuly = 30,80 m,
alebo 46 m - 20 m = 26 m + 4,80 m (skutočná
hodnota dielku od 20 m naspat) = 30,80 m.

Nesmie nás mýliť skutočnosť, že obzvlášť pr1
velkých prevýšen1ach pozorujeme nerovnomerné
skreslenie dielkov vern1era oproti dielkom na
stupnici laty. Pr1 tomto úkaze máme dojem, že
nemažeme odčítať správnu dížku, lebo odhadom,
pomocou nuly verniera zisťujeme menší alebo
vačší diel dielku stupnice laty, než údaj aký čítame
pomocou koincidujúceho d1elku verniera, avšak
tomuto zodpovedá iný zvislý uhol, než latovému
úseku vytvorenému nulou verniera. Mylná je oba-
va o škodlivom vplyve nerovnomerného skreslenia
dielkov na možnosť správneho odčítania latového
úseku. Musíme si uvedomiť, že každý dielok ver-
nielOvej stupnice predstavuje samostatný index
pre určenie latového úseku, keď je v k01ncidencii
s niektorým dielkom latovej stupnice. Pre jednu a
tú istú dlžku, mažeme na late vytvorH tolko lato-
vých úsekov, kofko je dielkov na vernieri, záleží
len na tom, ako vysoko vysun1eme latu a každé-
mu dielku, ktorý bude k01ncidovať, bude náležať
.aj príslušný zvislý uhol. .

V určitOm prípade nastane aj tá možnosť, že
ani jeden dielok verniera nebude v koincidencii
a predsa mažeme odčítať správnu hodnotu. Takéto
prípady nastanú pr1 niektorých výškových rozdie-
loch a pri dlžkách, ktorých hodnota latového úse-
ku má byť celý meter. Napríklad pri nule verniera
iČítame mínus 3-5 cm, tj. dielok pred nulou ale-
.bo medzidielok, ale na konci verniera neobjaví sa
koincidencia na 95-97 cm (z davodu skreslenia
dielkov), ale presahuje celý meter o 3-5 cm za
koncom verniera (obr. 3a, 3b). V takomto prípade
bude dížka správna, ak odčítame údaj pred nulou
s príslušným vertikálnym uhlom a taktiež údaj za
vernierom s patričným vertikálnym úhlom a stred
vyredukovaných dlžok je správna hodnota. Prak-
ticky bude jednoduchšie vzať stred z oboch čítaní,
to bude celý meter a vertikálny uhol odčítať iba
raz, tj. strednú hodnotu.

Spasob nastavovania strednej nite pre odčíta-
nie vertikálneho uhla je popísaný v odst. 3.

Pr1 použití Arregerového dialkomerného klína pre
meranie so zvislou diafkomernou latou je treba
si zvoliť najoptimálnejší spasob postavenia laty.
To znamená rozhodnúť sa, či bude vern1er na lata
hore alebo dolu a či konvergencia optického klí-
na, tj. otočenie hranola prispasobíme zhora dolu
alebo naopak.

Berúc do úvahy okolnosť, že čím bližšie je lata
pri zemi, tým vačšim je vystavrmá refrakčným
vplyvom, alebo prekážkam v dasledku vysokej trá-
vy, obilia alebo krovín, tak tým viac by to bolo na
závadu, ak by bol vernier na late dolu.

Volíme preto postavenie laty s vernierom hore
tak, aby za normálnych okolnosti bola nula ver-
niera 2 m nad terénom (obr. 1). V takomto prí-
pade aj pri vzdialenosti 100 m bude údaj 100, ale-
bo vernier, posunutý dolu 1 m nad zemou a číta-
ná dlžka nebude ovplyvnená nepriaznivými vlivm1.
Pri tomto postavení laty mažeme odčítat dížku,
lepšie povedané latový úsek, pomocou klína kon-
vergujúceho zhora dolu, tj. pohyblivý vernier sa
posunie smerom dolu na latovú stupnicu. Na ko-
incidujúc1 d1elok nastavíme spodnú niť nitkového
kríža (v ďalekohlade hornú) a odčítame dlžku
1 vertikálny uhol. Pri otočení objímky s klínom
o 180° bude konvergenci a klína zdola hore, tj. po-
hyblivá stupnica laty presun1e sa k vernieru a
keď znovu odčítame dlžku, musí byt súhlasná
s prvým odčítaním pri tom istom vertikálnom
uhle.

Odklopením klína zistíme, že horná nH je na
vernierovom dielku a spodná na dielku stupnice,
kde sme čItali údaj na late. Stredná nH je v stre-
de odčítaného latového úseku. Z á s a d a: Pri
konvergencii klína zhora dolu nastavujeme spod-
nú niť na dielok, kde čítame centimetre meranej
dlžky a pri konvergencii klína zdola hore hornú
niť na koincidujúcom dielku.

V prípade, že žiaden dielok verniera nie je
v koincidencii, iba okrajové, alebo medzidielky
na okrajoch verniera, napr. 31, 95 a na konci ver-
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niera, 52,05; alebo 48,97 a 69,02, čítame dIžku celým
metrom 32,00 alebo 49,00 a spodnú nit nastavíme
na stred verniera na 50 cm a tak odčítame stred-
nú hodnotu vertikálneho uhla. Ryska 50 centimet-
rového dielku vernierovej stupnice bude sa na-
chádzať v polovici niektorého dielku latovej stup-
nice (obr. 3a, 3b). Pre overenie správnej dIžky
možeme latu vysunúť vyššie alebo nižšie a vyko-
nat znovu čítanie dIžky 1 zmeneného zvislého uhla
pri nastavení spodnej nite na dielok, ktorý už
bude v koincidencii.

-=-~.,.,--
0--------O)--

Za účelom overenia správnosti uvedeného sposo-
bu merania boli vykonané overovacie merania na
výskumnom bodovom poli ÚGK Žilina v Brodne.
Bolo premeraných celkom 10 dIžok, z toho 6 dlžok
nezávisle dvakrát s roznymi klinmi a 4 dlžky mi-
mo bodového pola. Merané dIžky sú v rozplití od
25 do 96 Dl, so sklonmi od 3° do 42°. Výsledky me-
rania sú zostavené v tab. 1.

Ako je z dosiahnutých výsledkov zrejmé, od-
chýlky iba v troch prípadoch dosiahli hodnoty
± 6 cm, čo je prakticky vernierová diferencia.
Odchýlky sa možu pričítať na vrub nejasného od-
čítania latového úseku, lebo nie sú zavinené v do-
sledku velkého sklonu, keďže sa objavujú aj
u menších prevýšení.

U druhého merania bolů nutné použit kon-
štantnú korekciu - 3 cm z dovodu, že použitý klín
je od nepríslušnej súpravy.

5. Meranie výškopisu

V prípade, že chceme použit meraných hodnot aj
pre výškové určenie zameraného bodu, je nutné
vedieť výšku strednej nite nad terénom. Nakolko,
pri meraní dlžky je latový úsek vždy v lnej po-
lohe na late (to záleží od celkovej hodnoty metrov
i cm), je nutné údaj centimetrov v mieste, kde
prechádza stredná nit odčítať od cel kovej výšky.
Napr. nula verniera je 2 m nad zemou. Podla
obr. 2 je stredná nit na údaji 31. Výška ciela je
200 cm - 31 cm = 169 cm.

Na základe dosiahnutých prijatelných výsledkov Je
snaha dokázať, že použitie dvojobrazového dial-
komeru s Arr~gerovým klínom vo spojení so zvis-
lou latou bude dobrou a vítanou metódou predo-
všetkým pre polárne meranie starých a husto za-
stavaných miestnych tratí.

spodná - J>-
ntť ---=_

O't --o-==-O)

~-__ c:>
__0~-=...

Ako som sa v uvedenom článku snažil dokázat,
nebude na ujmu presnosti skreslenie dielkov ver-
niera a laty,· ani velké prevýšenie. Nálež1tú sta-
rostI1vost treba venovat len zvislosti laty, obzvlášt
prl vačších sklonoch, a preto musí byt lata opa-
trená spolahlivou krabicovou libelou a dbat na
zvislé stavanie laty.

Poznámky lektora:

Problémom merania vzdialeností dvojobrazovými
diaIkomermi so zvislou dialkomernou latou sa za-
oberal článok lektora: Využitie diaIkomerov pre
podrobné meranie pri technickohospodárskom ma-
pování, uverejnený v GaKO č. 3/1964. V článku sú
zhrnuté výsledky dvojročného výskumu piaticn
ústavov. V článku sa doporučuje obmedziť meranie
vzdialeností dvojobrazovými diaIkomermi so zvis-
lou latou do 100 m a do sklonu 6° hlavne z dovo-
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dav, že pri vačších vzdialenostiach a vačšom sklo-
neovlivňuje výsledky nepriaznivo refrakcia a
odchylka laty od zvislej polohy. K tomuto uzáveru
dospeli riešitelia tak teoretickými úvahami, ako aj
praktickými skúškami, konanými za podmienok
vyskytujících sa pti bežných meračských prácach.
V článku je tiež uvedené, že výsledky merania pri
zámerách s vačším sklonom nepriaznivo ovlivňuje
rozdielne skreslenle verniera oproti hlavnej stup-
nici laty.

Autorom navrhovaný spdsob odčítania odstra-
ňuje nepriaznlvý vliv rozdielného skreslenia ver-
niera a hlavnej stupnice a spresňuje odčítanie
vzdialeností pri šikmých zámerách. Avšak súčasne
komplikuje výškove určenie zameriavaného bodu,
lebo výška ciela sa stáva premenllvou a nie je
možné dodržať zásadu, aby výška ciela sa rovnala
výške prístroja nad terenom.

Dvojobrazové dlalkomery so zvislými latami je
výhodné používať len pre podrobné meranie po-
lárnou metodou. Pre meranie dlžok polygonových
strán máme teraz vhodnejšie prístroje (Redta 002,
Dimess 002, Wild DM 1 a pod.), s ktorými zame-
riavame dlžky pri vodorovnej polohe laty. Pri po-
drobnom meraní polárnou metodou vystačíme so
zámerami do 100 m a pri vačších sklonoch je vhod-

ne]SIe konať meranie autoredukčnými dialkomer-
mi BRT 006, ktorých máme teraz už dostatočné
množstvo. Za tohoto predp'Okladu pri nastavovaní
strednej nite ďalekohladu na tlačiatok verniera
dostaneme výsledky s vyhovujúcou presnosťou a
odčítanie vzdialenosti ako aj určenie výšky je jed-
noduchšie. Ing. Kocžán

Autor článku s. Mašlonka dospěl na základě
vhodné (zjednodušené) úvahy a na podkladě expe-
rimentování ke správnému výsledku, který se dá
potvrdit teoretickým rozborem.

Je nutno konstatovat, že při omezení sklonu
záměr do ±6° je určování laťového úseku při
nastavení střední nitě na p'Očátek nonia a prvku
pro potřebnou redukci vzdálenosti málo ohrože-
no omylem, a že je možno zachovat výhodu
zjednodušeného výpočtu výšek.

Nicméně mám zato, že v článku navržený způ-
sob 'Odčítání má pro prpxi značný význam, neboť
připouští podstatné zvětšení sklonu záměr.

Ing. Adámek

Semináf o dokumentaci
podzemních vedení v NDR

uspořádala sekce pro geodézii a kartografii (IZV
Vermessungswesen und Kartographie) spolu s vý-
borem pro podpovrchové stavby (ZPA Tiefbau) sek-
ce stavebnictví organizace KdT (Kammer der Tech-
nik) dne 22. září 1967 v Lipsku. Účelem semináře
bylo oživit problematiku a znovu zdůraznit nutnost
řešit dokumentacI podzemních vedení v NDR. Pro-
to byli pozváni pracovníci všech oborů, jichž se tato
problematika dotýká se žádostí, aby vyslovili názor
na řešení těchto otázek. V tomto směru byl seminář
velmi zdařilý, zúčastnilo se jej 120 pracovníků
všech oborů, zejména zástupců správců a provozo-
vatelů podzemních vedení. veřejného charakteru
i průmyslových vedeni. Proto byly také předneseny
jen dva krátké úvodní referáty a další pořad byl
zcela věnován diskusi. V úvodu byly předneseny
tyto referáty:

Dipl. Ing. S o m m e r, VEB Leipzig Projekt:
Nutnost vytvoření jednotné dokumentace vedení
pro technické zásobování,

Verm. Ing. Hec ker, VEB Ingenieur-Vermes-
sungwesen Leipzig:
Cesty a metody technického řešení dokumentace
zásobovacích vedeni.

Diskuse se zúčastnio 14 pracovníků, některé
příspěvky byly obsáhlé a podrobné. Jednání uká-
zalo že v NDR není v současné době ještě stále
žádný orgán pro jednotnou dokumentaci podzem-
ních vedeni. Při tom se technická stránka této pro-
blematiky považuje za vyřešenou, neboť byl vypra-
cován návrh instrukce pro měřické práce pro ma-
povou dokumentaci podzemních vedení (Entwurf
der Instruktion Uber vermessungstechnische Arbei-
ten filr BestandspUine von Leitungen der techni-

schen Versorgung), označený v řadě instrukcí Sprá,
vy geodézie a kartografie NDR C 5-20. V této
instrukci jsou stanoveny zásady pro vytyčování a
zaměřování podzemních vedení, zejména je zdůraz-
něna povinnost zaměřovat nová vedení ještě před
záhozem stavební rýhy. Instrukce stanoví náleži-
tosti dokumentačních map a užívání značek podle
instrukce A 50. V dokumentačních mapách Je třeba
uvádět výškové údaje, objekty a zařízení na vede-
ních, pevné měřické body a délkové údaje pro vy-
hledání polohy vedeni. Vedení se zakreslují podle
údajů provozovatele jen jsou-li zaměřena k jed-
noznačně identifikovatelným pevným bodům. Provo-
zovatelé obdrží kopii dokumentační mapy (Be-
standsplan) .

Z diskuse vyplynulo, že těžiště problému je
podle jednoznačného názoru v organizaci a finan-
cování dokumentace, zejména v otázkách, které se
týkají zajištění úplnosti dokumentace, utvoření do-
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kumentačního orgáI\u, povinnosti zaměřovat nová
vedení, vyhotovení dokumentační mapy a úhrady
nákladů aj. V návrzích, které byly organizací KdT
k těmto otázkám vypracovány, se zdůrazňuje ze-
jména okolnost, že odkládáním opatření k jednot-
né dokumentaci narůstají škody, které má odděle-
ná, nejednotná a často nekvalitní a neúplná do-
kumentace za následek. Předpokládá se postupné
zakládání jednotné, tj. souborné dokumentace nej-
prve v nových a rekonstruovaných obvodech, pak
v centrech měst a v územích určených k zasta-
vění. Velmi závažným je návrh, aby. zaměřováním
nově položených i stávajících vedení byly pověřeny
celostátně Inženýrskogeodetické podniky (VEB
Ingenieur-Vermessungswesen) a soubornou doku-
mentací byl pověřen nově utvořený orgán, který by
jako svoji hlavní činnost koordinoval stavby pod
povrchem, tj. činnost označovanou jako podzemní
urbanismus v souhlase s tezemi 4. stavební konfe-
rence KdT. Návrh předpokládá pro činnost souvi-
sící s dokumentací potřebu asi 200 pracovníků,
náklady se navrhuje rozdělit na jednotlivé provo-
zovatele podzemních vedení.

Semináře se také zúčastnili zástupci PLR, MLR,
BLR a ČSSR. Diskuse se z ČSSR zúčastnil ing. Her-
da, CSc., který hovořil o některých závažných pro-
blémech souborné dokumentace v ČSSR, zejména
o tom, jaké možnosti poskytuje pro dokumentaci
současný mapový fond a jeho stav a o otázkách do-
kumentace dálkových vedení. Dále hovořil ing. Ši-
mek o zkušenost~ch a úspěších, dosažených při vý-
robě Technické mapy Prahy. O tuto mapu je v NDR
velký zájem, a proto byl tento diskusní příspěvek
sledován s pozorností. Vzájemný zájem o proble-
matiku do~umentace podzemních vedení je pocho-
pitelný, neboť současný stav dokumentace je v obou
státech podobný, současně se zpracovávají tech-
nické směrnice a začíná se i s řešením organizace
a zákonným ustanovením. Předností NDR je zájp.m
všech profesí o podobné semináře a diskuse, za-
tímco u nás se tato setkání nedaří. Při tom je zřej-
mé, že právě půda ČSVTS je pro diskuse tohoto
druhu nejvhodnější, neboť zde může každý přednést
svůj osobní názor a přispět tak k nejlepšímu ře-
šení diskutovaných opatření.

Konference o tematické kartografii
v Drážd'anech

Ve dnech 15.-17. listopadu 1967 uspořádala od-
borná skupina geodézie a kartografie vědecko-
technické společnosti Kammer der Technik
v Drážďanech konferenci s programem "Problé-
my tematické kartografie". Jednání bylo přítomno
187 účastníků z NDR, 4 hosté z Bulharska,
7 z ČSSR, 8 z Maďarska a 27 z Polska.

14 přednesených referátů bylo po půldnech
rozděleno do pěti tematických celků. Po zahájení
konference Ing. Z i m m e r m a n n e m, předsedou
odborné skupiny, vystoupil v rámci tematického
celku "Národní atlasy" prof. Dr. Dr. h. c. Lehmann
z Lipska s velmi zajímavým tématem: Základní
teze tvorby a zpracování Atlasu NDR ve srovnání
s jinými národními atlasy. Předpokládá se, že
atlas bude mít 52 listů, z nichž 36 % má být věno-
váno fyzicko-geografické tématice. Základní mě-
řítko map bude 1 : 750 000, na něž mají navazovat

měřítka 1 : 1 000 000, 1 : 1 500 000 a menší. Relativ-
ně značně velké měřítko umožňuje velmi detailní
zpracování, což bude jistě značně náročné na auto-
ry map. Proto byly ustaveny 3 redakční skupiny:
redakce fyzicko-geografických map, map sociálně
ekonomických a technická redakce, která řídí kar-
tografické zpracování celého atlasu. Hlavním úko-
lem má být vytvoření komplexních a syntetických
map s předchozím vyřešením typizace zobrazova-
ných jevů.
Ing. Pec k a z Prahy, který pozdravil zasedání

jménem československé delegace, v podrobném
výkladu seznámil přítomné s Atlasem ČSSR, který
je prvním národním atlasem socialistických zemí.
Uvedl členění atlasu, základní tematiku koncepce
tvorby, poukázal na užité vyjadřovací metody a
prostředky a zmínil se též o hlavních údajích
technologie. ,

V následující, diskusi přijali účastníCi velmi
vřele pozdrav maďarské delegace, který prof.
Rad ó z Budapešti předal zároveň s darem - jed-
ním z prvních výtiskll maďarského národního atla-
su, který se pak samozřejmě těšil zasloužené po-
zornosti.

Odpolední obsahový celek o tematické karto-
gram zahájil prof. P i II e w i Z e r z drážďanské
Technické university_ V referátu "Tematické ma-
pování - podklady, měřítko a prvky obsahu",
bohatě doloženém diapozitivními ukázkami, uvedl
rllzné možnosti tematického mapování, jeho uži-
tečnost, vyjadřovací schopnosti různých měřítek
i rllzných metod a prostředků. Ukázky v měřít-
kách 1: 10 000, 1: 15000 a další byly velmi in-
struktivnL V následujících referátech se zabývali
Dr. H a a c k z Ber'lína a Dr., O g ri s s e k z Lipska
chorograficko-tematickými mapami jednak z hle-
diska sjednocení, standardizace a vědecké správ-
nosti zvláště hospodářských map NDR. Důraz byl .
přitom kladen zvláště na logiku mapových zna-
'ček, a to jak vnitřní, tak vnějšL
, Dopoledne druhého dne bylo věnováno mate-
maticko-statistickým metodám a kartometrll. Ing.
CSc. Ma r t i n e k z ČVUT v Praze podal výklad
metodiky zpracování statistických podkladll tema-
tických map, volby velikostních a intenzitních
stupnic, metodiky jejich generalizace a aplikace,
matematicko-statistlckého kritéria dobré shody
pro typizaci kartograficky zobrazovaných jevl"1.
Teoretické základy pak názorně ilustroval Dr. Ing.
Top f e r z Technické university 'v Drážďanech na
příkladě statistického zpracování a volby intenzit-
ní stupnice pro mapu hustoty říční sítě. Teoretic-
ký výklad dále rozvedl aplikací Kolmogorovova
kriéria při určování normy minimální délky pro
generalizaci vodních toků.

Diskuse k přednesené tematice byla velmi ob-
sažná. Prof. L e h m a n n např. poukázal na nut-
nost aplikace statistických metod v kartografU,
přičemž viděl jejťch užitečnost pro připravovaný
národní atlas nejen ve zpracování statistických
podkladů, ale i pro tvorbu základní mapy atlasu,
jak prokázal příklad uvedený Dr. Topferem.

Doc. Dr. Ing. K o vař í k z ČVUT Praha se-
známil účastníky konference s některými výsled-
ky svých kartometrických šetření přesnosti a
úplnosti topografických map středních měřítek.
Výsledky pak zobecnil výkladem o významu karto-
metrie pro teoretické úvahy o tvorbě a generali-
zaci topografických map.
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V závěrečné dopolední diskusi m. j. prof.
Pili e w i z e r kladně hodnotil přínos kartomet-
rie, jejíž metody mohou přispět ke zkvalitnění
kartografických děl.

Odpolední přednášky měly společné téma
.,Kartografická informace a dokumentace". Prof.
Dr. Rad ó hovořil a řadou diapozitivů ukázal na
některých prvcích obsahu aktualizaci kartogra-
fických děl a vyzval k vytvoření výměnného in-
formačního a dokumentačního centra v Budapeš-
ti. Dr. Ha be 1 z Gothy a Dipl. Geogr. Pan z e r
z Potsdamu seznámili účastníky s informační a
dokumentační službou hlavních kartografických
výrobních složek v NDR. V obsažném -diskusním
příspěvku poukázal Dr. H a a c k na revanšistické
a politickou realitu neobrážející projevy v řadě
kartografických děl západních států a na nutnost
politicky kritického přístupu ke kartografické do-
kumentaci.

Obsahovým celkem posledního dne byla "Te-
matická kartografie". Ing. Br o k m a n a Ing. K 0-
1a n o w s k i z Warszawy připravili referát o vel-
koměřítkových hospodářských mapách v Polsku,
v němž kromě map zpracovávaných byly uvede-
ny i mapy uvažované, přičemž důraz spočíval na
mapách zemědělství. Podrobněji se zabýval refe-
rát též některými technologiemi užívanými v Pol-
sku. O významu již realizovaného tzv. "plánovacI-
ho katastru" pro územní plánování hovořil pak
Dipl. Geogr. S a s s e z Cottbusu. Na mapě 1:20000
a třech průsvitkách se zaznamenávají informace
o všech plánovaných i uvažovaných investicích a
o jejich realizaci. Je kodifikováno, že organizace,
vedoucí tento mapový operát, musí být přizvána
do všech jednání o investicích a také informována
o jejich realizaci. Je pochopitelné, že i toto téma
vzbudilo zájem a diskusi. Poslední referát zasedání
o námořních mapách přednesený Ing. Po h 1e n-
zem z Rostoku Ipodal podrobný a ucelený pře-
hled o klasifikaci, účelu, užití, technologii zp:a-
cování a o údržbě těchto map. Výklad byl doplněn
bohatými instruktivními diapozitivními ukázkami,
přičemž srovnání nových map, zpracovaných ústa-
vem Seehydrographische Dienst v Ro~toku s ma-
pami zahraničními bylo pro kartografy/ NDR beze-
sporu příznivé.

V závěru zhodnotil jednání RNDr. Se e 1e r
z Drážďan a pozval účastníky na příští konfenci,
která bude uspořádána v září příštího roku ve
Schwerinu.

Při konferenci byla uspořádána též výstava
kartografických děl, vztahujících se obsahem k zá-
kladním tematickým celkům jednání. Kromě tvor-
by NDR zde byly vystaveny i některé zahraniční
národní atlasy, mezi ním i i Atlas ČSSR. Ze zají-
mavých děl je nutné jmenovat mapu Jižní Ameriky
smontovanou na čelní stěně zasedací síně z -listů
Mapy světa 1: 2500000, zpracovaných v Potsda-
mu, dále jeden z evidenčních listů této mapy a
příslušný písemný operát evidenční dokumentace.
Instruktivní byly též exponáty dvojího způsobu
zpracování vegetačních map a globus se speciál-
ním tematickým obsahem.

V sobotu 18. 11. vyjelo asi 50 účastníků kon-
ference na exkursi do Saského Švýcarska.
Průběh konference je možno hodnotit jako

plně zdařilý. Referáty byly zaměřeny na nejaktuál-
nější otázky kartografie v NDR i na některé obec-
né problémy teoretické kartografie. Z dílčích vy-
jádření některých referentů bylo možno zobecnit

tezi, která rezonovala v celém jednání konfe-
rence, že kartografie již vyrostla v samostatnou
vědu se svým předmětem zkoumání, samostatnou
pracovní metodou, se samostatnými úkoly a meto-
dami výzkumu, v jehož perspektivě stojí řada vý-
znamných otázek, jejichž vyřešení bude bezespo-
ru přínosem jak po stránce hospodářské, tak po
stránce kulturní. Je třeba jen litovat, že význam
jednání nebyl podtržen vhodnými doporučeními,
která by zobecnila problematiku, případně někte-
ré požadavky přednesené v referátech. Organiza-
ce jednání, výstavy a exkurze byla úspěšná a vši-
chni účastníci též s uspokojením kvitovali uspo-
řádání srdečného společenského večera s progra-
mem.

Hodnotíme-li účast československé delegace,_
která se na jednání konference aktivně podílela
třemi referáty ze čtrnácti, že k těmto referátům
byla velmi živá diskuse a že kromě vystaveného-
Atlasu CSSR dala k volnému nahlédnutí řadu dal-
ších listů Atlasu, můžeme říci, že naše kartografie
byla na jednání v NDR zastoupena důstojně.

Ing. Martinek

Ortogonálni l!i ortogonálný, polárni l!i polárný,

tak zní otázka. Odpověd je zcela jednoduchá ff
naprosto bezpečná (což ve věcech jazykových vždy
nebývá): dnešní spisovný jazyk užívá v přejatých
přídavných jménech přípony -ní (že se cizí -ieus,
-ique, že, -žeal, -žseh přejímá jako -žeký, je věc
jiná). Tucet příkladů: speciální, materiální, stabil-
ní, simultánní, frapantní, inteligentní, plenární, ilu-
zorní, absolutní, privátní, primitivní, grandiózní.
Odchylka je jen u reálný (reálné číslo, reálná
hodnota), které je častější než reální.
Podle toho má právě vycházející Slovník spi-

sovného jazyka českého (má povahu slovníku nor-
mativního): - II, 423 ortogonální příd. geom. pravo-
úhlý; geom., zeměp. o. promítání; II. 719polárnf
příd. " 2. týkající se geom. pólu; geom. p-í sou-
řadnice.
Slovník podotýká, že u Vrchlického je doložena

řidší podoba polárný. A tím se dostáváme k vy-
světlení, proč se ve starších spisech najdQu tato
přídavná jména s příponou -ný.
Obě přípony, -ný a -ní, sváděly v 19. století tuhý

boj. P. J. Šafařík, kterému jakožto Slovákovi byla
přípona -ní ciZí, velmi prudce na ni zaútočil v před-
mluvě k důležitému Slovníku vědeckého názvoslo-
ví 1853; a Slovník také skutečně předpisuje ,sou-
řadnicepolárné; fysikalný' atd. Někteří spisova-
telé v tom Šafaříka následovali, ale rozvážný Brus
jazyka českého (matiční) upozornil, že přípona
-ní je v češtině odedávna a má své oprávnění.
V domácIch slovech označujících místo a čas je
jedině ona (přední, polní; denní, večerní); v pře-
jatých slovech se připouštějí přípony obě: normální
a normálný, aktivní a aktivný, passivní a passivný,
moderní a moderný. Postupem doby však nabyla
přípona -ní naprosté převahy; -ný se objevuje jen
u některých spisovatelů jako zvláštnost (Jas. Ho-
leček: moderně město, F. X. Šalda: deskriptivný
básník). V normě je od počátku století jen -nf
(V. Flajšhans, Slovník český 1901, všechna vydání
Pravidel od 1902). Je to užitečné, protože je to
jednoquché a jednotné. Nemělo by smysl tuto jed-
notu nějak rozkolísávat. -
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Šedesátiny
prof. Ing. Dr. Václava Krumphanzla

Dne 2. února 1968 oslavil šedesátiny vysokoškol-
ský profesor Ing. dr. Václav Krumphanzl. Narodil
se v Praskolesích, reálku v Plzni ukončil "maturi-
tou v roce 1927 a pak studoval zeměměřické inže-
nýrství na Vysoké škole speciálních nauk na ČVUT
v Praze. Vysokoškolská studia ukončil druhou stát-
ní zkouškou s vyznamenáním v roce 1931. Po ukon-
čení vojenské prezenční služby nastoupil u kata-
strálního měř. úřadu v Novém Městě nad Váhem,
kde setrval až do r. 1939. Od r. 1939 pracoval
v triangulační kanceláři ministerstva financí, od-
kud v roce 1943 odešel do služeb ČKD v Praze.
Jeho bohaté odborné zkušenosti a osobní vlastnosti
mu umožnily v ČKD organizovat zeměměřickou
složku a vykonat celou řadu význačných prací,
které se staly základem pro jeho doktorskou diser-
tační práci, kterou předložil a obhájil v roce 1946
a pro novou specializaci, inženýrskou geodézii.

Po soustředění zeměměřické služby stal se v ro-
ce 1954 pracovníkem Výzkumného ústavu geode-
tického, topografického a kartografického. V prů-
běhu svého zaměstnání ve VÚGTKuspořádi;ll celou
řadu přednášek, seminářů a školení pro práce
v investiční výstavbě a v inženýrské geodézii. Vy-
pracoval několik výzkumných úkolů z oboru inže-
nýrské geodézie pro potřeby investiční výstavby
a významně spolupůsobil při tvorbě koncepce tech-
nicko-hospodářského mapování.

S celým jeho životem souvisí i jeho veřejná
činnost v různých odborných spolcích i instituc1ch.
V současné době je členem Ústředního výboru sek-
ce geodézie a kartografie a předsedou celostátní
Odborné skupiny pro inženýrskou geodézii při
ČSVTS.

Učitelskou činnost zahájil ve školním roce
1952/53, kdy byl pověřen konáním externích před-
nášek z předmětu užitá geodézie a později z inže-
nýrské geQdézie na zeměměřické fakultě ČVUT
v Praze a na zeměměřickém oddělení fakulty
v Bratislavě. Určitou dobu přednášel i orga-
nizaci a. ekonomiku geodetických prací. Dne 1. l.
1958 byl jmenován a ustanoven docentem a 1. 12.
1961 řádným profesorem geodézie na ČVUT v Pra-
ze. Od r. 1958 byl vedoucím katedry geodézie a
proděkanem pro vědu a výzkum a později vedou-
cím seskupení zeměměřických kateder na stavební
fakultě. Jeho učitelská činnost je poznamenána
'soustavnou snahou o modernizaci výuky, o získání
nových potřebných učitelských kádrů, zejmé-
na s bohatou odbornou praxí a snahou o zkva-
litňování přístrojové základny ve všech před-
mětech, které byly katedrou zajišťovány. Ve
spolupráci s odb. asistenty vybudoval systém
výuky v terénu z geodézie a z inženýrské oblasti
tak, aby tato výuka se maximálně přiblížila pod-
mínkám v praxi. Svou vysokoškolskou učitelskou
činnost, houževnatost a příkladnou" píli věnuje
soustavně dalšímu rozvíjení a zlepšování nové dis-
ciplíny, inženýrské geodézii. V této disciplíně vy-
choval řadu aspirantů a celé generace studentů.
Vede studenty k lásce ke ZVOlenému oboru a ke
společenské důležitosti práce geodeta, je náročný
a spravedlivý.

Jeho publikační činnost je bohatá. V odbor-
ném tisku uveřejňuje různé články již od r. 1936.

Od r. 1951 je členem užší redakční rady časopisu
Geodetický a kartografický obzor, od r. 1958 obo-
rovým "redaktorem Naučného zemědělského slovní-
ku, autorem hesel ze stavební geodézie pro česko-
-ruský slovník. Zpracoval celou řadu recenzí a
lektorských posudků pro GaKO a pro různé jiné
časopisy a pro celostátní učebnice geodézie pro
stavební směry a vysoké školy zemědělské. Pro
potřeby vysokoškolských studentů vydal celkem 5
učebních textů (skript J z geodézie a z inženýrské
geodézie a knižně vydal v r. 1959 monografii Inže-
nýrská geodézie a v roce 1966 celostátní učebnici
Inženýrská geodézie I. díl. V obou těchto publika-
cích jsou shrnuty jeho" bohaté zkušenosti a vědo-
mosti a jsou svou koncepcí původní a originální.
Obě tyto publikace byly příznivě přijaty odbornou
veřejností v ČSSR i v zahraničí. V současné době
pracuje na druhém dílu učebnice Inženýrské geo-
dézie.

Prof. Krumphanzl je v neustálém a úzkém sty-
ku s praxí, a to jak s ústředními a vědeckými orgá-
ny geodézie a kartografie, tak i s konkrétními pra-
covišti a jednotlivci. Má také velmi rozsáhlé za-
hraniční styky, zejména s Polskem, NDR, Bulhar-
skem a Jugoslávií. Zúčastnil se řady zahraničních
konferencí a sympozií a např. v Katovicích, v Lub-
lani, v Drážďanech a v Sofii přednesl odborné před-
nášky. Je stálým zástupcem ČSSR v 6. komisi Fédé-
ration Internationale des Géometres.

Z tohoto neúplného výčtu odborné a veřejné
činnosti prof. Krumphanzla je vidět bohatá a plod-
ná činnost za uplynulých 60 let jeho života. Svěd-
čí také o tom, že nestál stranou a že se vždy aktiv-
ně zúčastnil historického dění v naší odborné ve-
řejnosti a stál v čele všech snah a úsilí o zlep-
šení podmínek, o zvýšení společenského významu
a uznání geodetické práce, při výchově studentů,
vědeckých pracovníků a při zvyšování odborné
úrovně pracovníků z praxe. Připojujeme se k řadě
gratulantů a přejeme prof. Krumphanzlovi do dal-
ších let jeho života hodně pevného zdraví, duševní
svěžesti a dostatek energie, aby dílo, které úspěš-
ně započal, mohl ještě dlouho rozvíjet a budovat
ve prospěch nás všech.

Jmenováni podle zákona o znalcích
a tlumočnících

Ministr spravedlnosti Dr. A. Neuman jmenoval
podle ust. § 3 zákona č. 36/1967 Sb. a § 1 vyhláš-
ky č. 37/1967 Sb., dekretem ze dne 11. října 1967
znalcem z oboru stavebnictví - pro kartografU
a kartografickou polygrafii soudruha Ing. Vladi-
míra Krause. Jmenovaný složil dne 2. listopadu
1967 předepsaný slib.
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P o k O r a. M., a kolektiv:

G E OD É Z I E pro poslůchal!e stavebního inženýr-
ství. SNTL1SVTL,532 stran, 516 obrázkll, 21 tabu-
lek, cena 32,- Kčs. První vydání, vázané, formát
170X245 mm. Kniha schválená ministerstvem
školství a kultury jako celostátní učebnice pro
vysoké školy, Praha 1967.

Kolektiv autorll prof. Ing. M. Pokora, prof. Ing.
Dr. V. Blahák, prof. Ing. Dr. P. Gál DrSc., doc.
Ing. F. Hromádka CSc., doc. Ing. Dr. E. Procházka
CSc. a doc. Ing. Dr. J. Zeman CSc. předkládají no-
vou učebnici geodézie pro posluchače stavebních fa-
kult vysokých škol technických v ČSSR. Tato pub-
likace nahrazuje učebnice; které byly dříve uží-
vány na stavebních fakultách rllzných vysokých
škol. Učebnice akademika Ryšavého Geodézie 1. a
II. svým rozsahem značně překračuje rámec učeb-
ních osnov. Skripta doc. Procházky a kol. nutno
považovat za provizórium. V poslední době pak
jako hlavní pramen pro studium geodézie na sta-
vebních fakultách sloužila Geodézia v stavebníctve
od prof. Gála. Složení autorského kolektivu do-
kumentuje, že se prohlubují svazky a spolupráce
mezi katedrami geodézie stavebních fakult ČVUT
Praha, SVŠT Bratislava, VUT Brno a VŠD Žilina.

Uvedená učebnice je souborným přehledem
nižší geodézie a je rozdělena do patnácti kapitol.

V úvodní kapitole se zabývá prof. Pokora de-
finicí geodézie, jejími historickými začátky a její
úlohou v dnešním světě. Vysvětluje základní ze-
měpisné pojmy, tvar a rozměry zemského tělesa
a referenční plochy, definuje pojem vodorovného
a svislého směru a vzdálenosti dvou bodll. S tím
souvisí i osvětlení základních principll zobrazení
zemského tělesa do roviny. Nezbytné místo je vy-
mezeno i pojednání o mírách délkových, ploš-
ných a úhlových. Závěrečným zhodnocěním úlohy
geodézie ve stavebnictví pak autor dokazuje, proč
musí stavební inženýr ovládat i geodézii.

Druhá kapitola od téhož autora obsahuje po-
jednání o pomllckách k vytyčení vodorovného a
svislého směru, o pomllckách k měření malých
délek a úhlll, o sklonoměrech a o pomllckáchk vy-
tyčení úhlll stálé velikosti. Je příjemné konstato-
vat, že v dnešní době převážně používaným pen-
tagonllm a záměrným křížllmje věnována po prá-
vu daleko větší pozornost než pomfickám dnes už
historickým, např. úhlovým zrcátkllm. Snaha o po-
psání nejmodernějších přístrojfi, pomllcek i měřic-
kých metod je zřejmá i z ostatních kapitol.
V kapitole třetí se tentýž autor zabývá výkla-

dem o součástech měřicích přístrojfi, optických
i mechanických. Popisuje planpararelní desku, op-
tický klín, čočky a kombinace čoček, dále typy
ode čítacích mikroskopů a dalekohled s jeho vlast-
nostmi. Předmětem jeho pozornosti není výklad
zákonll geometrické optiky. Snahou je shrnout
systematicky všechno, co pomůže posluchačllm
pochopit funkCi geodetických přístrojll.

Čtvrtá kapitola (autor doc. Zeman) pojedná-
vá o teodolitech, o měření úhlŮ vodorovných
i Výškových, o magnetických přístrojích a o práci
s nimi. Autor vynechává obvyklý historický úvod
ve formě popisů dnes už neužívaných teodolitů ..
Věnuje pozornost převážně nejnovějším typllm
teodolitll, jež se v poslední době ve stále větší
míře objevují v rukou pracovníkll s negeodetic-
kým vzděláním, u stavbyvedoucích a u projektan-

tll. Uváděné metody měření úhlů jsou doplněny
vzory měření v zápisnících, rozborem přesnosti
měření jednotlivých metod a jejich vzájemným
srovnáním.

Kapitola pátá od téhož autora zahrnuje mě-
ření délek se zřetelem na praxi v inženýrské geo-
dézi1. Seznamuje posluchače s délkovými měřidly,
jejich druhy, komparací, rozebírá chyby při mě·
ření a informuje o přípustných odchylkách. Vel-
kou pozornost věnuje metodám nepřímého měření
délek optickými dálkoměry, dálkoměrům bez latě
i dálkoměrllm s latěmi. Prudký rozvoj dálkomě-
rů na fyzikálních principech je doložen výkladem
o elektronických dálkoměrech, světelných i radio-
vých.

V šesté kapitole pojednává doc. Hromádka
o měření polohovém od základního a podrobného
bodového pole přes souřadnicové výpočty v obou
souborech až k podrobnému měření polohopisu
včetně jeho kancelářského zpracování. Značná po-
zornost věnovaná polygonovým pořadům všech
druhfi vychází ze zkušenosti, že se mladí inžený-
ři po příchodu do praxe s jejich měřením a řeše-
ním poměrně často setkávají. Všechny teoreticky
odvozené případy souřadnicových výpočtů jsou do-
loženy číselnými příklady.
Výšková měření jsou obsahem sedmé kapitoly,

která je jednou z nejobsáhlejších. Zpracoval ji
prof. Pokora. Rozsah zcela odpovídá dllležitosti a
významu určování výšek ve stavebním inženýrství.
JSou zde probrány základy a užívané metody výš-
kových měření. Stať o nivelačních přístrojích
uvádí vesměs nejnovější užívanou techniku;
zvlášť pečlivě je propracována stať o přístrojích se
samočinným urovnáním záměry (s tzv. kompen-
zátory). Dále je obzvláštní pozornost věnována
nivelaci profilů, které bývají velmi často základ-
ním podkladem pro projekci ve stavebnictví. Par-
tie o trigonometrickém a barometrickém měření
výšek tuto kapitolu doplňují a dávají čtenáři mož-
nost, aby si je porovnal s nivelací jakožto domi-
nantní metodou při měření výšek.

V kapitole osmé pojednává doc. Procházka
o terénu a o jeho znázorňování v dostatečném
rozsahu, aby si posluchač dokázal vytvořit před-
stavu o terénním reliéfu a jeho tvorbě. Následu-
jící kapitola pak obsahuje zevrubný výklad o ta-
chymetrii. Pozoruhodný je fakt, že došlo ke sjed-
nocení názvu této metody, který byl dosud nejed-
notný u rllzných autorll (někdy se říkalo i psalo
tacheometrie). Výklad metody, popis měření v te-
rénu i zpracování vrstevnicového plánu dovoluje
uceleně a srozumitelně pochopit tento zhusta uží-
vaný zpllsob mapování.
Základy fotogrammetrie, její význam a užití v praxi
inženýra - projektanta zpracoval v desáté kapi-
tole prof. Gál. Partie o měřickém snímku, stereo-
fotogrammetrii pozemní i letecké a o vyhodnocení
snímkll směřují k tomu, aby čtenář poznal její
význam při různých projekčních~ úkolech. TentýŽ
autor pak zpracovává v jedenácté kapitole zákla-
dy teorie chyb a vyrovnávacího počtu. Pojednává
o chybách, jejich vlastnostech a o vyrovnání podle
metody nejmenších čtverců. Vyrovnání pozorování
přímých stejných a rllzných vah dokládá vypočte-
nými příklady, ostatní způsoby vyrovnání řeší teo-
reticky. To je ostatně správné, protože tato dis-
ciplína nemá přímý vztah k praktické činnosti bu-
doucího inženýra.

V kapitole dvanácté zpracovává doc. Hromád-
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ka informace o mapových dílech na území ČSSR,
v následující pak pojednává o měření ploch a ob-
jemů. Stať o mapách je zaměřena na to, aby bu-
doucí inženýr měl ucelený přehled o vývoji a sou-
časné situaci v oblasti mapových děl' užívaných
v projekci. Měření ploch a objemů ho má poučit,
jak si má počínat při jejich zjišťování z mapových
podkladů, ev. o jejich výpočtu podle známých
vzorců.

Čtrnáctá kapitola zpracovaná prof. Blahákem
je nejobsáhlejší a pojednává o vytyčovacích pra-
cích, a to polohových i výškových. ZvláŠtní po-
zornost věnuje vytyčování oblouků, různých dru-
hů přechodnic a v nemalé míře uvádí 'i vytyčo-
vací práce na některých druzích inženýrských
staveb a objektů. Toto Obohacení učebnice o prá-
ce z inženýrské geodézie je vzhledem k jejímu po.-
slání zcela na místě a dokumentuje aplikaci in-
ženýrské geodézie ve stavebnictví.

Stejným způsobem možno charakterizovat ka-
pitolu poslední (autor doc. Zeman') pojednávající
o měření deformací inženýrských staveb a kon-
strukcí. Autor se zabývá geodetickými metodami
měření deformací ve směru vodorovném i svislém
s příklady jejich použití v praxi. Stať dovoluje
stavebním inženýrům pochopit principy těchto

měření, a poučuje je o jejich složitosti i důležito-
sti pro ně sam~. Podává jim cenné informace
o měřeních, která mohou být v budoucnu prová-
děna na jejich vlastních stavbách.
Z obsahu vyplývá, že kniha obsahuje kompen-

dium z nižší geodézie se zřetelem k základním
úlohám inženýrské geodézie. Témata jsou rozvá-
děna pouze do takového rozsahu, aby nedošlo
k překrývání s jinými disciplínami přednášenými
na stavebních fakultách, na příklad s fyzikou. Je
pečlivě dodržována zásada, že učebnice má obsa-
hovat vždy více než vysokoškolská přednáška. Ta
má zase naopak učebnici doplňovat v tom směru,
že má neustále přinášet nové poznatky z přísluš-
ného oboru.

Kvalitní papír, výborná grafická úprava textu,
čitelné obrázky a zdařilé reprodukce fotografií
·zvyšují hodnotu předkládané učebnice. Drobné ne-
dostatky v kresbě obrázků a fotografií (záměna
resp. obrácení) ani chybějící rejstNk nesniŽUjí
podstatně kvalitu učebnice. Posluchačům staveb-
ních fakult ubude starostí s opatřováním vhodné
literatury pro studium geodézie. Doufejme, že
všechny tyto okolnosti budbu mít kladný vliv při
formování jejich technického a inženýrského pro-
filu.

DIPLOMNf PRÁCE
absolventu zeměměřičského směru
fakulty stavební ČVUT v r. 1966 a 1967

V roce 1966 zakončilo své vysokoškolské studium
úspěšným absolvováním státní závěrečné zkoušky
v řádném termín:u 90 posluchačů, z toho 63 poslu-
chačfi denního a 27 dálkového studia. V roce 1967
pak celkem 86 posluchačů, z toho 60 posluchačů
denního a 26 posluchačů dálkového studia.
. Seznamujeme naši odbornou vel.'ejnost s diplo-
movými pracemi, které byly předmětem obhajoby
v rámci státní závěrečné zkoušky. Témata dinJ.o-
mových prací, zadaná z návrhu resortu ÚSGK,jiných
resortů a jednotlivých kateder, byla volena tak,
aby absolventi prokázali nejen schopnost samostat-
ného zvládnutí úkolu, ale i hluboké porozumění.
Pro zdatnější studenty byla pak vybrána témata vý-
zkumného charakteru.
Přehled diplomových prací se jmény absol-

ventů je uveden podle jednotlivých kateder, u nichž
byly diplomní práce zadány a které příslušné diplo-
manty v jejich práci vedly. Řada diplomních prací
znamenala značný hospodářský přínos pro jednot-
livé podniky. V diplomních pracích výzkumné-
ho charakte~u je pak shromážděn cenný měřický a
statistický materiál včetně teoretické studie, který
může být přínosem pro praxi.

Diplomní práce jsou uloženy na jednotlivých
katedrách a mohou být případným zájemcihn za-
půjčeny.

Katedra geodézie a pozemkových úprav
rok 1966 :

Cz a k o v á Jana
Použití dostředovacích tyčí pro geodetická měření
deformací
Dr t í k Karel
Vypracování projektové dokumentace úseku J. eta-
py silnice Chánov-Velebudice
G I a j c h Rostislav
Kontrola polygonové sítě (Bělá p. Bezdězem)
Han z I í k o v á Blanka
Údržba EN v obci Slivenec (k. Ú. Slivenec a Ho-
lyně)
Ch I á dek Vladimír
Plán otvírky, přípravy a dobývání kamenolomu Pla-
ňany (okres Kolín)
Jan í k Karel
Údržba EN v k. Ú. Chvaly a Dobročovice v dů-
sledku změn provedených ČSSS Dolní Počernice
K a dle c Jiří
Alternativní řešení projektu vlečky pro výstavbu
mlékárny v Pardubicích
K a lov á Jitka
Údržba EN v pbci Slivenec (k. Ú. SHvenec)
K a u c k Ý Vladimír
Projekt HTÚP pro JZDO"čáry (okres Kolín)
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K e s I Jm
Projekt HTÚP pro JZO Veltruby (okres KoUn)
P o k o r n Ý Jan
Srovnání přesnosti polygonových pořadll
P o u č Miroslav
Přesnost dv.ojobrazového dálkoměru Redta 002 a
Di~ess 004
Roč k o v á Hana
Údržba EN v obci Písnice
Str á n s k Ý Jan
Přesnost a způsoby určování velikosti ploch
S Ý k o r a Pavel
Zřízení podrobného bodového pole v k. Ú.
Přední Kopanina
Š i mák Jan
Zřízení podrobného bodového pole v k. Ú. Slive-
nec-Holyně
Š k á c h a Zdeněk
Přesnost ortogonální metody (Ostrov u Karl. Varů)
Š o š o I í k Miroslav
Přesnost JZp stanice (Ostrov u Karl. Varů)
Š t u f k a František
Výhledová studie hospodářských obvodfi v oblasti
bývalého okresu Jindřichův Hradec
T o š n e r Roman
Přesnost úhlových měření theodolitu 'I'HEO 010
Váš a Ivan
Přesnost některých úhlových metod (Pardubice)
Zem e k Petr
Návrh dobývacího'prostoru kamenolomu Plaňany
(okres KoUn)

rok 1967:

Buš e k Miroslav
Projekt HTÚP pro JZO Útěchovičky, okres Pelhři-
mov
Du š k o v á Marta
Projekt HTÚP pro JZO Kal1ště, okres Pelhřimov
F i a I a Ladislav
Přesnost podrobného bodového pole k. Ú. Kolinec,
okres Sušice
F i a I a Václav
Projekt HTÚP pro JZO Červená Řečice, okres Pel-
hřimov
F i šer Jaroslav
Projekt HTÚP pro JZO Hořepník, okres Pelhřimov
Háj e k František
Projekt HTÚP pro JZO Kojčice, okres Pelhřimov
H o s t i n s k Ý Petr
Projekt HTÚP pro JZO Krasíkovice, okres Pelhřimov
K a r b a n Robert
Vybudování sítě zhušťovacích bodŮ. na lokalitě
technickohospodářského mapování Havraň I
K o š t Ý ř Petr
Údržba EN v k. Ú. Hradištko
Kř e pel k o v á Václava
Projekt HTÚP pro JZO Košetice, okres Pelhřimov
K u bát o v á Miroslava
Projekt HTÚP pro JZO Jiřice, okres Pelhřimov
L ach nit t Karel
Řešení rekultivace konečné úpravy ložiska štěrko-
písku Vraňany, okres Mělník
L í n k o v á Eva
Projekt HTÚP pro JZO Onšov, okres Pelhřimov
Mař í k o v á Milena
Přesnost polohopisného měření (ortogonální me-
toda) k. Ú. Kbe~y

P I a ň a n s k Ý Jiří
Vybudování podrobného bodového pole pro zá-
kladní plán závodu dílny čsn Louny
Pop o v Ivan
Projekt HTÚP pro JZO Sedlice, okres Pelhřimov
P o u z a r Vlastimil
Projekt HTÚP pro JZO Popelištná, okres Pelhřimov
Pří hon s k á Marta
Přesnost polohopisného měření (polární metoda)
k. ú. Kbely
S k oře p o v á Jarmila
Celkové řešení vydobyti ložiska štěrkopísku Vra-
ňany, okres Mělník
S t u dni č k o v á Hana
Projekt HTÚP pro JZO Komorovice, okres Pelhřimov
Š a f rán e k Milan
Projekt HTÚP pro JZO Strměchy, okres Pelhřimov
Š ef rán k o v á Alena
Projekt HTÚP pro JZO Zachotín, okres Pelhřimov
Š k u t i n a Karel
Projekt HTÚP pro JZO Křelovice, okres Pelhřimov
Š t ě d r o n s k Ý Eduard
Projekt HTÚP pro JZO Olešná, okres Pelhřimov
W i e der m a n n Emerich
Projekt HTÚP pro JZO Nová Cerekev, okres Pelhři-
mov

Katedra vyššl geodézie
rok 1966:
Bič i š ť o v á Eva
Realizace a ověření funkce svislé komparační' zá-
kladny podle zlepšovacího návrhu Ing. B. Matouše
Bor tlí k o v á Eva
Pohyby geografických a magnetických pólů Země
B run clí k Jiří
Porovnání nivelačních přístrojů Ni 004, NA-1, Ni AI
na základě laboratorních zkoušek
C i n k o v á Berta
Rozbor vhodnosti užití ortogonálních polynomfi při
výpočtech aproximačních křivek
F a t r I e Pavel
Chyby jednoduchého trojúhelníkového řetězce za-
měřeného délkově í úhlově
Ha m p I Jan
Fotografická registrace při metodě stejnych výšek
Hon z á k Vilém
Porovnání theodolitů T 2 (SSSR), TE-B1 na základě
laboratorních zkoušek
K a I a Karel
Zákon chyb v nivelaci
K I a š k o v á Ema
Ověření přesnosti astronomickogravimetrické ni-
velace na modelu
K o I á ř Rudolf
Vliv blízkých topografických hmot na výpočet to-
pografických tíhovýchredukcí
P r á g r Václav
Studium metod vyrovnání trigonometrické sítě
Š p u I k a Václav
Ověření přesnosti interpolovaných astronomických
gravimetrických tížnicových odchylek
Val á šek Miloslav
Přesná nivelace s přístrojem Koni 007 podle postu-
pu Ing. Kunssbergra
Ven t a Zdeněk
Použití astrografie v geodetické astronomii
Z v o n í č e k Zdeněk
Vyšetřování korelačních vztahů v nivelaci
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rok 1967:
B e n e š František
Orientace trigonometrických sítí ve vysokých ho-
rách astrografickým způsobem
B ro ž Jaroslav
Stanovení chyby reprezentace gravimetrické mapy
ČSSR 1 : 200000 a chyby ve zjištění středních Bou-
guerových anomálií v lichoběžnících 5' a 7,5'
K a š o v á Jaroslava
Vyrovnání nivelační sítě metodou přenášení výšek
s nepravými vahami
K o 1 í n s k Ý Zdeněk
Studium MNČ v triangulaci
K o r č á k Petr
Zhodnocení možnosti použití gebdimetru AGA Mo-
del 6 pro zhušťování bodového pole
Ko u b a Jan
Opěrná funkce při diskusi Moloděnského odvození
Somiglianovy rovnice
K ř í ž Ivan
Kalibrar;e světelného dálkoměru VÚGTK
Ku b í k Jaroslav
Stanovení př.esnosti světelného dálkoměru VÚGTK
M i k a Petr
Studium nivelačních chyb
Něm e č k o v á Helena
Ověření přesnosti gravimetrické mapy ČSSR
1: 200000
Š P i n k a Jaroslav
Optimální metoda pro obnovení' zničených partií
trigonometrické sítě
Š van car Václav
Vliv korekcí z nivelační refrakce na výsledky ni-
velace
Vos P ě 1o v á Božena
Zkouška nového typu vodorovné dálko měrné latě
V y h n á I e k Karel
Vyrovnání sítě opakovaných nivelací v západních
Čechách
Z a j í č e k Ladislav
Vnější formy pro Moloděnského odvození Somiglia-
novy rovnice
Zem a n Antonín
Některé možnosti využití astrogrnfie ve vyšší geo-
dézii
Z o b a I Petr
Určení prvků vnitřní orienjace fototheodolitu astro-
grafickým způsobem

Katedra mapování a kartografie'
rok 1966:
Ba ť k a Ivan
Vyhodnocení polohopisu a výškopisu v měř.
1 : 2 000 univerzální fotogrammetrickou metodou
na stereoplanigrafu C 5
B i n n i Sarih
Vyhotovení fotoplánu v měř. 1 : 10000
D i v i š Jindřich
Přínos děrnoštítkové techniky v geodézii a karto-
grafU
E b n e r o v á Eva
Oceánie. Technický projekt všeobecné zeměpisné
mapy pro soubor "Poznáváme svět"
Háj e k Josef
Stanovení vnitřní přesnosti stereoplanigrafu Zeiss
C 5
H a 11a k Abdul Mouin
Vyhotovení fotoplánu v měř. 1 : 10000

H a v 1o v á Eva
Fotogrammetrické zaměření některých železnič-
ních mostů v Praze
Hod k o v á Nina
Převod technickohospodářské mapy z měř. 1: 2 000
do měř. 1: 5800. (Zhodnocení a propracování tech-
nologického postupu.) -
Hor n í k Václav
Fotogrammetrické zaměření chráněné oblasU Ra-
dobýl u Litoměřic v měř. 1-1000
C'h a s á k o v á Jana
Technický projekt uliční mapy města \I' měř
1: 5000
Ko u b c o v á Jiřina
Technický projekt politické mapy Afriky pro sou-
bor "Poznáváme svět"
K r e d b a Pavel
Fotogrammetrické zaměření chráněné přírodní ob-
lásti Pokratické stráně U Litoměřic v měř. 1 : 1 000.
M a 1 í n s k á Marie
Tematické mapy Středo českého kraje
Ma 1 Ý Zdeněk
Fotogrammetrické zaměření portálu Praha-hlavní
nádraží
Ma ň k o š František
Prověření vhodnosti použití univerzální fotogram-
metrické metody pro THM místních tratí v měř.
1 : 2 000 bez horizontální signalizace
Mrz e n o v á Milena
Znázornění silničních komunikací na topografic-
kých a speciálních mapách
P a clí k Bohuslav
Úvodní projekt podrobného mapování v prostoru
obce Vrané, okres Praha-západ
Pap e ž o v á Jana
Technologie vyhotovení listu Technické mapy Pra-
hy 1 : 5 000 v oblasti styku nového sídliště a starši
zastavěné části
Per nic o v á Marcela
Využití leteckých snímků pro údržbu operátu evi-
dence nemovitostí
Poč t a Kamil
Úvodní projekt podrobného mapování v prost(}[V!l
obce Zbraslav
P r ů c h a Otakar
Reprodukce polotónového obrazu v mapové tv~bě:
P r ů c h o v á Vilma
Mapa oblastí sídelní struktury Francie
Pří b r a m s k Ý František
Měřická dokumentace přírodní rezervace flíD-~~á;
skála v k. Ú. Prácheň, okres Česká Lípa
R e š k a Josef
Zkušební vyhodnocení THM 1: 2000 v P~ulllltém j

kladu listů současně s vyhodnocením THM:11~5000 .
Ř e'p o v á Bohumila
Použití fotogrammetrických metod pro, ú~ely. evj·;
dence nemovitostí
Ř i hák Petr
Posouzení technologie převodu katastPálníchmap ,
do soustavy map technickohospodářských-,
S m e t a n a Miloš
Využití leteckých snimků pro údržbu operátu,evi-
dence nemovitostí
Š i m e k Petr
Výškopis map velkých měřHek
Š í r o v á Anna
Výrobny stavebních dílců. Technický projekt 'spe-
ciální mapy ČSSR v měř. 1 : 1,000000
Š m e h i I Jiří
Kritéria pro posouzeni vhodnosti k~rtografické
zobrazovací metody
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v j a č k a Adolf
Ověření polohopisné přesnosti bodů devátého řádu
(fotogrammetricky určených bodů)
Z hor Vladimír
Souborná prověrka Zeissova stereoplanigrafu Geo-
detické kanceláře Olomouc (ČSD)
Ž i ž k a Petr
Využití leteckých snímků pro udržování operátu
evidence nemovitostí

P a s e k a Zdeněk
Ověření přesnosti a ekonomické výhodnosti foto·
grammetrického určování profilů chodeb pomocí
štěrbinového zdroje světla
P o 1á č e k Ladislav
Souborná zkouška fotostereografu NISTRI mod.
Beta
Ř e hák Jan
Statistický rozbor počasí nad územím ČSSR z hle-
diska jeho využítí pro fotogrammetrické snímko·
vání za období 1961-1965
Ř í k a I Jan
Tabelace střední polohové chyby při vytyčování
oblouků, prováděná na samočinném počítači
S o s n o v á Jana
Vyhotovení účelové mapy 1: 5 000 pro JZD Sojo-
vice na podkladě fotoplánů zhotovených ze sním-.
ků pro mapu 1 : 10 000
S tři h a v k a Miloš
Technologie kartografického zpracování a repro-
dukce čs. tematických map
Tep 1i c k á Tatjana
Projekt podrobné speciální mapy maloobchodní
sítě
W a g n e r Josef
Polohopisné a výškopisné zaměření lokality Krup·
ka v měř. 1 : 1 000
W i t t ing e r o v á Eva
Výpočet souřadnic podrobných bodů pro THM na
samočinném počítači Minsk 22

'rok 1967:
An t o n Vladimír
Srovnávací studie plastických modelů kup různých
tvarů
B uch a r Petr
Určení prvků vzájemné odentace leteckých sním-
ků počtářskými metodami
B li c h m u 1e r o v á Zdenka
Sumarizace sektorových přehledů a úhrnných hod-
not druhů pozemků
e e r m a n Zdeněk
Geodetické práce na experimentální stavbě televiz-
ní věže na Ještědu
Č á s 1a v s k Ý Jiří
Využití ortofotoplánů pro různé účelové mapy
D 01 e žal Vladimír
Posouzení vhodnosti měřických metod pro udržo-
vání map velkých měřítek ve shodě se skutečností
Dr t i n a Miloslav
Mapa rozmístění odborných škol v ČSSR
Gal a ř Oldřich Katedra speciální geodézie
Posouzení kritérií dopustných odchylek při vý- . rok 19 6 6 :
počtu výměr
H o f f m a n n o v á Jitka
Projekt speciální mapy evidence nehod v silničním
dopravním ruchu
Hra d e c k Ý Karel
Vyhodnocení výškopisu v rovip.ách univerzální fo-
togrammetrickou metodou - posouzení přesnosti
(THM)
Já r a Jiří
Vyhodnocení železničního mostu na trati Praha-
-Smíchov-Hostivice na Stereoplanigrafu Zeiss e5
Kň o u r o v á Vladimíra
Studie o přesnosti a podrobnosti technickohospo-
dářských a topografických map
K o š ť á lov á Zdenka
Studie o posuzování přesnosti délek, ploch, úhlů
a objemů vyšetřených s využitím tecbnickohos-
podářských a topografických map
K o r č á k o v á Marie
Vypracování projektu technickohospodářského ma-
pování v prostoru obce Sadská
L e b e d a František
Přesnost polohy bodů zaměřených volnou měřickou
přímkou
M li 1I e r Miloslav
Určení kubatury sypané hráze metodou pozemní
fotogrammetrie
N i x b a u e r o v á Božena
Mapa satelitu Etarea
Noh o v á Hana
Přesnost polohy bodů zaměřených volnóu měřic-
kou přímkou
P a I k o Štefan
Kartografické a polygrafické zpracování jednodu-
chých speciálních map

Bor á k František
Organizace a provádění stavebně vytyčovacích a
dokumentačních prací na sídlišti Karviná
Čel' má k Ivan
Základní plán závodu Závody Vítězného února,
n. p., Hradec Králové, závod Šluknov
F e j t ov á Hana
Technický projekt pro vyhotovení základního plá-
nu závodu
Hor k Ý Jan
Trigonometrické určení vý.šek bez měření vzdále-
nosti
Jar o šek Karel
Technickoekonomická studie pro THM v prostoru
Dobřichovice-Černošice
K oné Thieman
Řešení spojovací komunikace, jako část městského
okruhu v Krčském údolí
K o pec k Ý Radomír
Řešení trasy spojovací komunikace Malešice-Vy-
sočany
K o ř í n e k Jaroslav
Zkoušky přesnosti vrstevnic map velkých měřítek
M a r x Antonín
Vypracování geodetických podkladů a projektu
silnice v úseku Zlatý-Kunžvart
N o v á k Pavel
Technicko-ekonomická studie pro THM v prostoru
Černošice- Radotín
N o v á k Václav
Měřická dokumentace podzemních prostor v Ko-
něprusích podle vlastního zaměření
P a jdI o v á Jiřina
Využití laserů v geodézii
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DIPLOMNl PRAcE absolventu zeměměi'ičského směru
fakulty stavební ČVUT v fo. 1966 a 1967

Pe š 1 Ivan
Přesnost vytyčení podrobného bodu oblouku kruž-
nice
P o 1a n s k Ý Jiří
Technickoekonomická studie geodetických prací
pro rekonstrukci železničního svršku
Pro c h á z k a Jaromír
Vyhodnocení mikrotrigonometrické sítě pro určení
vodorovných posuvi'J.údolní přehrady
R i'J.t a Věroslav
Měření sedání v poddolované obci Chotěšov
R y š k o v á Helena
Určení svislých posuvi'J.přehrady Mostiště metodou
velmi přesné nivelace
S a 1v e t Bohdan .
Základní plán závodu - část letiště Ostrava
Š n e ber g e r Vladimír
Použití paralaktické polygonometrie pro určení vlí-
covacích bodi'J.
Š e b e 1a Miroslav
Zjištění vertikálních posuvi'J. strojních a stavebních
konstrukcí elektrárny Oslavany
Š v a r c Jan
Srovnání metody paralaktické polygonometrie a
metody Durněvovy
. Trn k a Petr
Geodetická práce pro rekonstrukci tratě
Tyli e r Rudolf
Měřická dokumentace podzemních prostor v Ko-
něprusích podle vlastního zaměření
Z i k a Jaroslav
Přesnost vytyčení podrobného bodu oblouku kruž-
nice

rok 1967:
B 1a Ž e k Stanislav
Řešení trasy předstižné komunikace Malešice-2i~-
kov .
H á n e k Pavel
Zkoušky a porovnání di'J.lního provažovacího stro-
Je (laser) s provažováním bodu klasickým zpi'J.-
sobem
H y k y š Josef
Vyhodnocení mikrotrigonometrické sítě pro určení
vodorovných posuvi'J. údolní přehrady
C h a r o u s e k Břetislav
Sestavení operativního plánu na současné zpraco-
vání několika zakázek metodou víceprojektového
plánování (RAMPS)
L a s o v s k Ý Petr
Vyhotovení map podnikové evidence pi'J.dy
M a še k Jiří
Kalibrace základových latí
Mat ě jí č k o v á Ludmila
Vliv rozměri'J. a tvaru resonátoru (laseru) na di-
vergenci bez , s použitím fokusačních soustav
M r k v i č k a Jiří
Základní plán závodu
M uch k o v á Blanka
Geodetické práce při rekonstrukci silnice
N Ý vit Jiří
Geodetické práce při výstavbě velkého sídliště
Set u n s k Ý Karel .
Jednotný železniční plán žst. Světlá nad Sázavou
- geodetické podklady

S m ě tá k Jiří
Řešení trasy íiseku III. severojižní magistrály v úse-
ku Vinohrady-Libeň
S t e j s k a 1 Jiří
Určení vodorovných a svislých posuvů Karlova
mostu v Praze
Stě pán Jiří
Přesnost vytyčení podrobného bodu oblouku kruž-
nice
Tře p i n a Zdeněk
Přesnost vytyčení podrobného bodu oblouku kruž-
nice
Vo p á 1e n s k Ý Jan
Ověření přesnosti měření délek pomocí 6 m dlou-
hé dřevěné latě (vlastní konstrukce)

Ing. Miloslav Ingeduld, CSc.,
Ing. Jiří Malý,

vedoucí učitelé ročníků

Přfrůstky Ústřední mapové dokumentace
Kartgeofondu, pob. Praha

Antomapy

Praha - automapa okoU. Měřítko úsečkové. Vydalo
Kartografické nakladatelsM. Zpracoval a vytiskl KRO
v Praze. 2. vy<\ání - dotisk - 1967. Náklad 15000
vý1tisků. 1 list, vícebarevná, rozměr ,kresby 43 X4J cen-
time!trfi (sloož. 22Xll). Cena Kčs 4,-

KGF čís. přír. 249/67

Střední Povltaví - automapa. Čís. 10. Měřítko úseč-
kové. Vydala OSGK. Zpracoval KRO v Praze. 1. vydállí
- 1966. Náklad 12000 výtisků. 1 list, vfcebarevná,
rozměr kresby 43X41 cm (slož. 22Xll). Cena Kčs 4.-
KGF čf.s. přír. 150/67

\

Plzeň - automapa okolí. Čís. 11. Měřítko úsečkové.
Vydala OSGK. Zpracoval KRO v Praze. 1. vydání -
1966. Náklad 12 DOl} výtisků, 1 list, vícebarevná, roz-
měr .kresby 43 X41 cm (sloož. 22X11). Cena Kčs 4,-

KGF čís. přír. 149/67

Jihlava - automapa okolí. črs. 12. Měřítko úsečko-
vé. Vyd'ala .oSGK. Zpracoval a vy.tlskl KRO v Praze.
1. vydání - 1966. Náklad 8 000 výtisků. 1 list, víc&-
barevná, rozměr kresby 43X41 cm (slož. 22Xll). Cena
Kčs 4,-

KGF čís. přír. 148/67

Krušné hory - antomapa. Čís. 13. Měřrtko úsečkové.
Vydala OSGK. Zpracoval a vytiskl KRÚ v Praze. 1. vy-
dání - 1966. Náklad 13000 výtiskfi. 1 list, vícebarev-
ná, rozměr kresby 43 X41 cm (sloož. 22 X11). Cena
Kčs 4,-

I<;GFčís. přír. 151/67

Automapy zob\'azených území mají zeleně vybarvené
lesní. plochy. zakreslenou hydrografickou, železniční a
silniční sít a uvedený místopis. !Hlavní !silnice majt
číselné označení a vzdálenosti v km. Na marglnále
map jsou vysvětlivky k smluveným značkám v mapě.
Na rubu mapy je turistický a kulturně vlastlvědný p0-
pis mrst uvedených v mapě a nělkoHk fotoreprodukcí.
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Turistické mapy
Krkonoše. Měřítko 1:100000. Vydala OSGK. Zpracoval

KRO v Praze. 3. vydání - 1967. Náklad 38 ODa výtis-
ků. 1 list, vícebarevná, rozměr papíru '14X64 cm f slož.
22X13). Cena Kčs 5,-.
KGF čís. přír. J 58/07
Krkonoše. LyŽlélřská mapa. Měří'tk,o 1:100000. Vydala

ÚSGK. Zpracoval KRO v Praze. 3. 'Vydání - 19G6. Ná-
klad 32000 vyHskfi. 1 list, více barevná, rozměr papíru
44X64 cm {sI02. 22X13). Cena Kčs 5,-
KGF čfs. přír. 157/67
Le'tnía zimlií turistické mapy Krikonoš vycházejí

v,e třetím ,nezm(;llt.ném vydání.

Ceskomoravsltá vrchovina - jih. Měřítko 1:100000.
Vydalo Kartografické nakladatelství za spolupráce
Ústřeillího od.boru turistiky CSTV. Zpracoval a vytiskl
KRO v Bra1islavé. 1. vydání - 1967. Náklad 11 500 vý-
tisků. 1 list, - více barevná, rozměr kresby 44 X53 cm
(slož. 12X10). Ce;na Kčs 6,-
Na turistické marJě ,je zobrazena čáSt Ceskomorav-

ské vrchoviny v obdélníku, jehož rohy jsOU mís'ta Ka-
menice n. Lipou d Třešť na severu, N. Bystřice a Jem-
nice na jihu.
V mapě je řada smluvených značek informujících

turisty. Značené cesty jsou zakresleny podle ne jnověj -
šího stavu [z roku 1967J. Na rubu mapy je' turistický
a kulturně vlastivědn)' popis mísit uvedených v mapě.
Vysvětlivky json v jazyce českém, anglickém, němec-
kém la ruském.

Strážovské vrchy. Cís. 9. Mierka 1:100000. Vydalo
Kar'tografické nakladatefstvo. Spracoval a vytlačil KRO
v Bratislave. 1. vydanie - 1967. Náklad 5280 výtlač-
kov. 1 list, viacejfarebný, rozmer kresby listu 63X44
cm [slož. 22X10). Cena Kčs 6,-
KGF čís. přír. 265/67
Na turistické mapě ~obrazené Strážovské vrohy mají

tv·ar rovnoramenného !trojúhe,lníka, jehož odvěsnu na
západě tvoří údolí Váhu, lna východě údolí Rajčanky
a Nitry a od jihu je ohraničuje údolí Bebravy s pří-
tokem Svinlce.
V mapě je řada smluvených značek informujfcfch

turisty. Značené cesty jsou z,akresleny podlenejno-
nějšího Istavu [z roku 1966). Na rubu mapy je 'turistic-
kýa kulturně vlastivědný popis míst uvedených v ma-
pě a několik f-otorelpl"odukcÍ.

Slovenské rudohorie východ. Cís. 10. Miel"ka
1:100000. Vydalo Kartografické nakladatefstvo. Sprac-o-
val a vytlačil KRÚ IV Bra1tislave. 1. vyd.anie - 1967.
Náklad 6280 výtlaČkov. 1 list, viacejfarebný, rozme,r
kresby 44X63 cm [slož. 22X10). Cena Kčs 6,-
KGF čís·. !přÍr. 264/67
Turistická mapa zobrazující prostor mezi spojnice·

mi Spišská N. Ves-Prešov na severu 'a Rožnava-Ko-
šice na jihu. '
V mapě je řada smluvených značek informujíC'ích

turisty. Značené cesty jsou zakresleny podle nejnověj-
šího, stavu [z roku 1966). Na rubu mapy je turistický
a kulturně vlastivědný popis míst uvedených v ma
pěa několik fotoreprodukcí.

Školní nástěnné mapy
Starověké Řecko. Vydulo Kartografické nakladatel-

ství. Zpracoval a vytiskl KRO v Praze. 1. české vydání
- 1967. N:íklad 4000 souborů. 2 listy ve společném
!'á!llu, víceQArevné, lozměr kresby listu 103X85 cm
r135X96). Cena Kčs 115,- [včetně knih. zpracování].
KGF čís. přír. 246/67.

StarOVěké Grécko. Vydalo Kartografické naklada-
tefstvo. Spracoval a vytlačil KRO v Praha. 1. slov. vy-
danie - 1967. Náklad 1500 súborov. 2 listy ve spó-
ločnom ráme, viacejfarebná, rozmer kresby Ustu
103X85 cm, [134X94J. Cena Kčs 115,- [s knih. spra-
covaním].
KGF čís. přír. 247/67

Školní historické nástěnné mapy v českém a slo-
venském znění schválené jako učební pomůcky pro dě-
jepis v šestém ročníku ZDŠ, v prvním ročníku SVVŠ
a na školách odborných.

Nástěnné mapy mají ve společném rámu několik
map a plánli, jejichž sled je označen malými písmeny.
Jsou to za a) Řecko v VI.-IV. stol před n. 1.,
v měřítku 1: 1 000 ODD, b) Řecké a féni(;ké kolo-
nie v XI.- V. stol. př. n. 1., v měřítku 1: 5000 000,
c J Říše Alexandra Makedonského a jeho nástupců,
v měi'ítku 1: 6 000 000, dJ Stěhování Řeků, v měřítku
1 : 3 000 000, e) Olympia [plán), v měřítku 1: 1 500,
fJ Atheny [situllce), v měřítku 1: 10 ODD, gJ Bitva
u Thermopyl [léto 480 př. n. 1.), v měřítku 1: 75000,
hJ Bitva u Salaminy [září 480 př. n. 1.), v měřítku
1 : 50 ODD, i J Alexandrie [situační plán), v měřítku
1: 30000.

Mapy jsou tištěny na cellastiku.

Ceskoslovenská socialistická republika, geologic.ká
stavba. Měřítko 1: 500000. Kuželové Z10brazení [ne-
zkreslená rovnoběžka rp =49°30'). Vydalo Kartografické
nakladatelství. Tematický obsah mapy zpracoval Ústřed-
ní ústav geologický. Mapky geologického vývoje středu
Evropy byly zpracovány podle učebnice Bouček--Kodym:
Geologie II, 1963. Kartograficky mapu zpracoval a vy-
tiskl KRIO v Praze. 1. vydání - 1967. Náklad 4000
výtisků. 2 listy ve společném rámu, vícebarevná, rozměr
kresby listu 112 X 85 cm [135 X 96). Cena v listech
Kčs 105,-
KGF čís. přír. 288/67

Ceskoslovenská socialistická republika, geologická
stavba. Mierka 1:500000. Kuželové zobrazenie [nezkresle-
ná rovnobežka rp =49°30'). Vydalo Kartografické nakla-
datefstvo. Tématický obsah hlavnej mapy spracoval
Ostřední ústav geologický. Mapky geologického vývoja
stredu Eur6py boli spracované podfa učebnice Bouček
- Kodym: Geologie II, 1963. Kartograficky mapu spra-
coval a vytlačil KRÚ v Prahe. 2 listy vo spoločnom ra-
me, viacejfarebná, rozmer· kresby listu 112 X 85 cm
[135X96). Cena v listoch Kčs 105,-
KGF čís. přír. 289/67

Školní nástěnné mapy v českém a slovenském znění
schválené jako učební pomůcky pro osmý a devátý roč-
ník ZDŠ, druhý ročník SVVŠ a školy odborné. Pod h.lav-
ní mapou geologické stavby na území našeho státu JSou
uvedeny mapky geologickéhG vývoje středu Evropy:
Střed Evropy ve starších prvohorách [silur l._ Střed
Evropy v mladších prvohorách [spodní karbon], Střed
Evropy v mladších druhohorách (svrchní křída - tu-
ron) Střed Evropy v mladších třetihorách [střední mio-
cén): Střed Evropy ve starších čtvrtohorách (pleistocén).
Mapy jsou tištěny na cellastiku.

Mapa vodoměrných stanic povrchových vod esSR -
v roce 1965. Měřítko 1:500000. Vydalo Kartografické
nakladatelství jako přílohu k Hydrologické ročence
CSSR, vydané Hydrometeorologickým ~s~avem v Pr~z:.
Mapový obsah zpracoval a vytiskl KRU v Praze. 2 lls.y
ve společném rámu, vícebarevná, r<)·změr kresby listu
84X81 cm [97X89].

KGF čís. přír. 257/67
V obou nástěnných mapách sestávajících ze západní

a východní části CSSR je zkreslena podroQná hydrogra-
fická síť a terén znázo'rněn vrstevniremi po 50 m.

Hlavní náplni map jsou uznačená místa stanic povr-
chových vod s uvedením názvu té obce, v .její;nž ka-
lastru je stanice. Rozvodnice a čísla hydrologlckeho po-
řadí povodí jsou v mapě vyznb.ceny temně f:alovoll
barvou.



V roce -1968 pro Vás vycházejí '1_
· tyto odborné časopisy: tJ

• Arbitrážní praxe
• Automatizace
• Automobil
• DOMOV (6x ročně)
" Elektrotechnický obzor
• Elektt .,technik
• Energetika
• Finance a úvěr
• Geodetický a kartografický obzor
• Geologický průzkum
• Hutnické listy
e Hutník. .
o Chemický průmysi
• Investiční výstavba
• Jaderná energie
• Jemná mechanika a optika
o Kožařství .
• Kvasný průmysl
o listy cukrovarnické
• Mechanizace a automatizace administrativy
• Mlýnsko-pekárenský průmysl a technika

skladování obilí
o Papír a celulóza
• Plastické hmoty a kaučuk
• Plyn (dříve PoFva)
o Podniková organizace
• Pozemní stavby
o Průmysl potravin
• Rudy (6x ročně osmistránková příloha)
• Sdělovací technika
• Sklář a keramik
• Slaboproudý obzor
• Slévárenství
• Stavivo.
• Strojírenská výroba
• Strojírenství
• Technická knihovna
e T 68 - Technický magazín
• Technical Digest
• Textil
• Účetnictví (dříve Účetní evidence)
" Uhlí

Jednotlivá
čísla

Roční
ptedplatn'

4,- Kčs
4,50 Kčs
4,- Kčs
10,- Kčs
6,- Kčs
3,- Kčs
5,- Kčs
4,- Kčs
4,- Kčs
4,- Kčs
6,50 Kčs
3,50 Kčs
6,- Kčs
4,- Kčs
5,- Kčs
5,-- Kčs
3,50 Kčs
5,- Kčs
5,- Kčs
4,50 Kčs

48,- Kts
54,- Kčs
48,- Kčs
60,- Kčs
72,- Kčs
36,- Kčs
60,- Kčs
48,- Kčs
48,- Kčs
48,- Kčs
78,- Kčs
42,- Kčs
72,- Kčs
48,- Kčs
60,- Kčs
60,-- Kčs
42,- Kčs
60,- Kčs
60,- Kčs
54,- Kčs

5,- Kčs
4,-'Kčs
4,- Kčs
4,- Kčs
4,- Kčs
6,- Kčs
7,- Kčs
4,- Kčs
4,- Kčs
3,50 Kčs
6,- Kčs
5,- Kčs
6,- Kčs
3,50 Kčs
7,- Kčs
3,- Kčs
3,50 Kčs
7,- Kčs
3,50 Kčs
3,-- Kčs
·4,- Kčs

60,- Kčs
48,- Kčs
48,- Kčs
48,- Kčs
48,- Kčs
72,- Kčs
84,- Kčs
48,- Kčs
48,-- Kčs
42,- Kčs
72,- Kčs
60,- Kčs
72,- Kčs
42,- Kčs
84,- Kčs
36,- Kčs
42,--- Kčs
84,- Kčs
42,-- Kčs
36,-- Kčs
48,- Kčs

Časopisy ~~,~ rozšiřuje POŠTOVNí NOVINOVÁ SLUŽBA
~


