


odborný časopis Českého úřadu geodetického a kartografického
a Slovenského úradu geodézie a kartografie

CSc., Ing. Ján Hurník, Ing. Slavoj Kádner, CSc., Ing. Albert Kelemen (zástupce vedoucího redaktora), Ing. Hynek

Kohl, Ing. Jaroslav Kouba, Ing. Zdeněk Koutný, prof. Ing. Dr. Jaroslav Kovai'ík, CSc., pplk. Ing. Frantiilek Kuěera,

Ing. Milouš Kukeně, Ing. Ján Kukuča, CSc., Ing. Daniel Lenko (místopředseda redakční rady). Ing. Zdeněk Mašín,

Ing. Zdenko Matula, doc. Ing. Svatopluk Michalčák, CSc., Ing. Karel Pecka, Ing. lozef Petráll, CSc., prof. Ing. Matěj

Pokora, Ing. Václav Slaboch, Ing. Jan Strnad, DI,'.Ing. RNDr. Ka~el Svoboda, Ing. Ladislav Šinka, Ing. Jiří Vaingát

(vedoucí redaktor), Ing. Ján Valovič.

Vydává Ceský úřad geodetický a kartografický a Slovenský úrad ge'Odézie a kartografie v SNTL - Naklad,atelství

technické literatury, n. p. Spálená 51, 113 02 Praha 1, tel. 29 03 51 až 59. Redakce: COGK, Hybernská 2, 111 21

Praha 1, te,1. 22 21 45 až 47, 26900 ft' Dl, 269 006. Adresa slovenskej části r~akčnej rady a redakcia: SOGK, Bez-

ruč'Ova 7, 883 23 Bratis/<ava, tel. 514 21 až 23. Tiskne MÍR, novinářské závody, n. p., závod 1, Václavs15é nám. 15,

11258 Praha 1, tel. 266151. lnsertní oddělení SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., Spálená 51,
'.

Vycházl dvanáctkrát ročně. Cena jednotlivého čísla 4,- Kčs, celoročnl předplatné 48,- Kčs. Rozšiřuje Foštovnl novinová služba.
Informace podá a objednávky přijímá PNS - ústřední expedice a dovoz tisku Praha, administrace odbOrného tisku, 125 05 Praha 1,
/indřišská 14. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS - ústřední expedice a dovoz tisku Praha, oddělanl v9voz tisku, 12505 F'raha 1,
/indřišskj 14.

Ing. František Koubek
K životnímu jubileu Ilji Andrejeviče Kutuzova 181

Jan Vlček
182

Ing. Pavel Vyskočil, CSc.
Mikroklima a vnitřní teplota invarových ni-
velačních latí 186

Doc. Ing. Juraj Šolc, CSc.
Príspevok ku kategorizácii moderných teodo·
Iitov 193

Ing. Georgij Karský, CSc.
První triangulace Prahy 196

NA POMOC GEODETICKl!:A KARTOGRAFICKl!:
PRAXI

Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.
Světelné dálkoměry - 7. část příloha

Z ČINNOSTI VTS

LlTERARNI HLIDKA

Ing. Jiří Šíma, CSc.
Z práce evropské organizace pro experimen-
tální fotogrammetrický výzkum (O.E.E.P.E.) 201

ROZMANITOSTI 202

OSOBNI ZPRAVY 204

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÉ LITERATURY 206

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCHČASOPISů 209



528.51:621.375.826
VLČEK, j.

Pasivní reflex laserového dálkoměru
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, Č. 7,

s. 182-186, 2 obr., 2 tab., lit. 12
Pasivní odraz. Pasivní reflex světelného dálkoměru
AGA-6 a dálkoměru AGA-8. Možnosti využití
v praxi.

528.541.82:628.8: 536.5
VYSKOČIL, P.

Mikroklima a vnitřní teplota invarových. nivelač-
nich latí
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, Č. 7,

s. 186-193, 8 obr., 2 tab., lit. 4
vývoj teplot v mikroklimatu a v invarové nivelač-
ní lati. Analýza výsledků pozorování.

528.41 (437.10)
ŠOLC, j.

Príspevok ku kategorizácii moderných teodolitov
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, Č. 7,

s. 193-195, 1 tab., 2 schéma, lit. 6
Teodolity podla presnosti, podla delenia kruhov,
sposobu odčítania, podla spojenia s dialkomerným
zariadením. špeciálne teodolity.

528.41 (437.10)
KARSKY, G.

První triangulace Prahy
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, č. 7,

s. 196-199, 2 obr., 2 tab., lit. 12
Počátky zakládání základního bodového pole
v Praze. Způsob niěření, použité přístroje a zpra-
cování výsledků měření. Zpřesňování a moderni-
zace sítí podle kladených požadavků a podle pří-
strojové techniky.

NA POMOC GEODETICKJ;: A KARTOGRAFICKJ;:
PRAXI
528.517

HAUF, M.

Světelné dálkoměry - pokračování

Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, Č. 7,
příloha, 4 tab., 4 obr.

Matematická redukce. Topografická redukce.

528.51 ;621.375.826
BntIEK, lt
IIaccHBHoe OTpalKeHHe JlyqeH JlaaepHOro JlaJlbHOMepa

reOJleSllqeCKHH II KapTOrpaq,llqecKllH 06sop, 21, 1975,
No 7, crp. 182-186, 2 pllC., 2 ra6J1., Jlllr. 12.
IIaccllBHoe orpalKeHlle. IIaccllBHoe orpalKeHlle JlyqeH
3J1eKrpoonrllqeCKOrO JlaJlbHOMepa AGA-6 II JlaJlbHOMepa
AGA-8. BOsMolKHocrll RX npRMeHeHllH Ha npaKrllKe.

328.541.82 :628.8: 536.5
BhICKOQHn, II.

MnKpoKJlHMaT H BHyrpeHHHII reMneparypa HHBapHblx
HHBeJlHpHblX peeK

reOJleSllQeCKllH ll. Kaprorpaq,llqeCKllH 06aop, 21, 1975,
No 7, crp. 186 -193, 8 pnc., 2 Ta6JI., Jlll'!'. 4.
PasBllTlle TeMnepaTYP B MllKpOKJlllMaTe II B HHBapHoH
HllBeJIllpHOH peHKe. AHaJlllS pesYJIbTaTOB Ha6J11oJleHllH.

528.41(437.10)

lllonu;, M.
CTaTbll DO KaTeropHsauRR COBpeMeHHblXTeOJlOJlRTOB

reOJleSllqeCKllH II KapTorpaq,llqecKllH 06sop, 21, 1975,
No 7, CTp. 193-195, 1 Ta6J1., 2 cxeMbI, JIllT. 6.

}leJleHRe TeOJlOJlllTOB B saBHCllMOCTll 0'1' TOqHOCTll, Jle-
JIeHllH KpyroB, cnoc06a OrCqeTa, COeJlllHeHllH C JlaJIb-
HOMepHblM npllcnoc06J1eHlleM. Cnet:!llaJlbHble TeOJlOJlllTbL

528.41 (437.10)

KAPCKH,1.

IIepBall TpRaHrYJlIlUHJl IIparH

reOJleSHqeCKllH II KapTOrpaq,HqecKllH 06sop, 21, 1975,
No 7, CTp. 196-199, 2 pliC., 2 Ta6J1., JlllT. 12.

HaqaJlo OCHOBbIBaHllJlOKOHBHoro nOJle nYHKToB B IIpa-
re. Cnoc06 H3MepeHllH, npllMeHJleMble npll60pbl li 06pa-
60TKa pe3YJlbTaroB ll3MepeHllH. YTOqHeHlle R MOJlepHll-
3at:!llJl ceTeH cor JlaCHO nOCTaBJleHHblM Tpe60BaHllHM li
COrJIaCHO npllMeHHeMblM np1l60paM.

528.517

rAY<I>, M.

3J1eKTpOODTHQeCKReJlaJlbHOMepbl - npOJIOlKemre

reOJleSHqeCKllH li KapTOrpaq,llqecKllH 06sop, 21, 1975,
No 7, npllJIOlKeHlle, 4 Ta6J1., 4 pliC.

MaTeMaTllqeCKaH peJlYKt:!llJl. Tonorpaq,llqecKaH peJlyKt:!llH.

528.51:621.375.826

VLČEK, j.

Passiver Reflex des Laser-Entfernungsmessers
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, Nr. 7,

Seite 182-186, 2 Abb., 2 Tab., Lit. 12

Passiver Reflex. Passiver Reflex des elektroopti-
schen Entfernungsmessers AGA-6 und des Entfer-
nungsmessers AGA-8. Anwendungsmoglichkeiten in
der Praxis.

528.541.82 :628.8 :536.5

VYSKOČIL, P.

Mikroklima und innere Temperatur der Invar-Ni-
vemerlatten
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, Nr. 7,

Seite 186-193, 8 Abb., 2 Tab., Lit. 4

Entwicklung der Temperaturen im Mikroklima und
in der Invar-Nivellierlatte .. Analyse der Beobach-
tungsergebnisse.

528.41 (437.10)

ŠOLC, j.

Beitrag ZUl' Einteilung moderner Theodolite nach
Kategorien
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, Nr. 7,

Seite 193-195, 1 Tab., 2 Schemen, Lit. 6

Theodolite nach ihrer Genauigkeit, Kreisteilung,
Ablesung und Verbindung mit einer StreckenmeB-
einrichtung, Spezielle Theodolite.



528.41(437.10)

KARSKÝ,G.
Die erste Triangulierung Prags
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, Nr. 7,

Seite 196-199, 2 Abb., 2 Tab., Lit. 12
Anflinge des Aufbaues des Festpunktfeldes in
Prag. Beobachtungsart, eingesetzte Ger,lite und Be'-
arbeitung der Beobachtungsergebnisse. Prlizisie-
rung und Modernisierung der Netze aufgrund der
auf sie gestellten Anforderung und nach der Ge-
riHetechnik.

HILFE DER GEODATISCHEN UND KARTOGRAFI·
SCHEN PRAXIS
528.517
HAUF, M.
Lichtelektronische Entfernungmefigeriite - Fort-
setzung
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, Nr. 7,

Anlage, 4. Tab., 4 Abb.
Mathematische Reduktion. Topographische Reduk-
tion.

528.51:621.375.826

VLČEK, J.
Passive Reflection of Laser Distance Meter
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, No. 7,

pp. 182-186, 2 fig., 12 ref.

Passive reflection. Passive reflection of light dis-
tance meters AGA6 and AGAB. Possibility of prac-
tical exploitation.

528.541.82:628.8:536.5

VYSKOČIL,P.
MicrOl:limate and Inner Temperature of Invar Le-
velling Staffs

Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, No. 7,
pp. 186-193, 8 fig., 2 tab., 4 ref.

Development of temperatures in microclimate and
in invar levelling staff. Analysis of observation
results.

528.41(437.10)

ŠOLC, J.
Contribution to Classing of Modern Theodolites

Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, No. 7,
pp. 193-195, 1 tab., 2 diagrams, 6 rer.

Theodolite according to accuracy, division of
circles, method of rellding, connection with distan-
ce measuring equipment. Special theodolites.

528.41(437.10)

KARSKÝ,G.
First Triangulation of Prague
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, No. 7,

pp. 196-199., 2 fig., 2 tab., 12 ref.
Beginning of foudation of control point network
in Prague. Measuring methods, instruments used,
and processing of measurements results. Increas-
ing of accuracy and modernization of network
according to demands and instruments available.

AID TO GEODETICAND CARTOGRAPHICPRACTICE
528.517
HAUF, M.
Lnght Distance Meters (continued)
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, No. 7,

supplement, 4 tab., 4 fig.
Mathematic reduction. Topographic reduction.

528.51:621.375.826

VLČEK, J.
Reflet passif du télémetre li laser
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, No. 7,

pages 182-186, 2 illustrations, 2 planches, 12
bibliographies

Réflexion passive. Reflet passif des télémětres
électrooptiques AGA-6 et AGA-B. Possibilités ďex-
ploitation practique.

528.541.82:628.8:536.5

VYSKOČIL,P.
Microclimat et chaleur interne des mires de ni-
vellement invar

Geodetický a kartografiCKý obzor, 21, 1975, No. 7,
pages 186-193, 8 illustrations, 2 planches, 4
bibHographies

Evolution des chaleurs dans le microclimat et
dans la mire de nivellement invar. Analyse des
résultats ďobservation.

528.41(437.10)

ŠOLC, J.
Contribution li la catégorisation des théodolites
modernes
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, No. 7,

pages 193-195, 1 planche, 2 schémas, 6 biblio-
graphies

Théodolites disposés selon leur précislon, selon
la dlvlsion des cercles, du systeme de soustrac-
tion, selon la communlcation avec le dispositif té·
lémětrique, théodolites spéciaux.

528.41(437.10)

KARSKÝ,G.
Triangulation primaire de Prague
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, No. 7,

pages 196-199, 2 illustrations, 2 planches, 12
bibliographies

Débuts de la création de l'ensemble de points
a Prague. Procédé du levé, appareils employés
et traitement des résultats du levé. Préclsion et
modernisation des réseaux ďaprěs les exigences
et la technique des appareils.

AIDE APPORTÉE A L'EXPÉRIENCE GÉODÉSIQUE
ET CARTOGRAPHIQUE

528.517
HAUF, M.
Télémetres électrooptiques - suite
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, No. 7,

Annexe, 4 planches, 4 illustrations
Réductions mathématiques. Réductions topogra-
phiques.
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Náčelník Hlavní správy geodézie a kartografie
při Radě ministrů SSSR v Moskvě Ilja Andrejevič
Kutuzov se dne 2. srpna 1975 dožívá 60 let. Jeho
celý život je naplněn usilovnou prací pro rozvoj
geodézie a kartografie v Sovětském svazu, a to jak
na úseku vojenském, tak civilním. Ve své činnosti
usiloval o jednotu teorie a praxe. Pečoval proto
nejen u sebe, ale u všech spolupracovníků o správ-
ný přístup k úloze vědy, nové techniky a pokro-
kových metod práce. Sám byl vzorem, neboť do-
sáhl vysokých vědeckých hodností a publikoval řa-
du vědeckých prací, které představují v odvětví
přínos celosvětového měřítka.

Své mimořádné schopnosti osvědčil nejen jako
vědecký pracovník a pedagog, ale i jako organi-
zátor na řadě pracovišf i mimo Sovětský svaz při
budování geodetické a kartografické služby v nej-
různějších podmínkách. Ve své organizátorské a
řídící činnosti důsledně vždy vycházel ze spolehli-
vé analýzy všech podmínek, ze znalostí získaných
při jednání se spolupracovníky, vždy respektoval
celospolečenské zájmy a jako člen Komunistické
strany Sovětského svazu od roku 1941 se řídil dů-
sledně jejími direktivami. Za mimořádné výsledky
své obsáhlé činnosti se stal nositelem sovětských
státních vyznamenání a medailí.

Nadprůměrné organizátorské výsledky rozhodly
o tom, že sovětská vláda jej jmenovala v roce 1966
na nejvyšší místo v odvětví geodézie a kartografie
v největší zemi světa, stal se náčelníkem Hlavní
správy geodézie a kartografie.

Pod jeho vedením sovětská geodetická a karto-
grafická služba dosáhla světové špičkové úrovně.
V žádné jiné zemi nejsou ve srovnatelném měřítku
prováděny geodetické a kartografické práce v ta-
kových rozměrech a s použitím tak pokrokové tech·
nologie, jako v geodetické a kartografické čin-
nosti SSSR. V žádné jiné zemi se neopírá geo-
detická služba o tak kvalifikovanou vědeckotech-
nickou základnu a v žádné jiné zemi společenský

řád neposkytuje tak rozsáhlou materiální základ-
nu tomuto odvětví. V duchu dekretu V. 1. Lenina
z roku 1919 o zřízení státní geodetické a karto-
grafické služby Komunistická strana Sovětského
svazu vždy pečovala o rozvoj geodézie a kartogra-
fie. Jedině proto mohlo být dosaženo tak pronika-
vých výsledků, které přinášejí efekt celému ná-
rodnímu hospodářství SSSR.

Ilja Andrejevič Kutuzov nejen že svědomitě plnil
úkoly ve vlastní zemi, ale vždy s příkladnou pozor-
ností poskytoval bratrskou pomoc rozvíjejIcím se
službám druhých socialistických zemí. Na řadě me-
zinárodních jednání v zemIch našeho socialistické-
ho tábora se s vysokou iniciativou účastnil řešení
řady závažných problémů a byl vždy připraven vě-
decky i organizačně fundovaně podat pomocnou
ruku.

Ilja Andrejevič mnohokrát navštívil i Českoslo-
vensko. Vždy měl k naší zemi vřelý a upřímný
vztah založený na principech marxismu-leninismu
a proletářského internacionalismu a všichni pra-
covníci československé služby velmi uznávají a oce-
ňují jeho mimořádné zásluhy o rozvoj geodézie
a kartografie i v naší zemi.

Významné životní jubileum Ilji Andrejeviče jej
zastihuje v plné životní svěžesti, v nezdolném opti-
mismu a s mnoha odvážnými plány do budoucna.
V nich počítá především s intenzívním rozvojem
mezinárodní vědeckotechnické spolupráce služeb
našeho SOCialistického tábora. Československá služ-
ba se chce svým podílem čestně v této spolupráci
uplatnit, a tak odevzdat významnému životnímu ju-
bileu Ilji Andrejeviče svůj dar a příspěvek nejcen-
nější.

Přejeme všichni velkému jubilantovi do dalších
let mnoho pevného zdraví a dalších úspěchů v je-
ho cílevědomé práci pro rozvoj geodézie a karto-
grafie celého socialistického tábora.

Ing. František Koubek,
predseda Č(JGK

1975/181



Geodetický a kartOgrafický obzor
182 roooík 21/83, číslo 7/1975

Jan Vlček,
Ústav pro výzkum rud, Praha

V Geodetickém a kartografickém obzoru č. 1a 3 roč.
21/1975 byly popsány dvě metody, využívající lasery
k signalizování nepřístupných bodů pro určování jejich
polohy jednak metodami telemetrickými (laserová
telemetrie), jednak metodami stereofotogrammetric-
kými l1aserová stereofotogrammetrie). Problematika
využití laserů při měření nepřístupných délek se uza-
vírá zhodnocením možnosti využití pasivního reflexu
laserového dálkoměru.

Při geodetickém elektronickém měření délek je nutné,
aby na jednom koncovém bodě byla umístěna stanice
vysílací a na druhém koncovém bodě stanice odrazová,
ato buď aktivní (radiové metody), nebo odrazový
reflektor; v druhém případě je stanice vysílací současně
doplněna stanicí přijímací. Tyto technické podmínky
vylučují využiti geodetických elektronických metod
při měření nepřístupných vzdáleností, kdy zaměř'ovaný
bod není možno mechanickými prostředky signalizo-
vat; tak je tomu zejména při zaměřování podzemních
prostor velkého rozměru - v hornictví např. délka
dobývek dosahuje až 100 m (obr. 1), jejich výška 50 m
a šířka 20 až 30 m. V pojednání jsou zváženy možnosti,
využít pro měření nepHstupných bodů odraz vlnění
elektrooptického dálkoměru přímo od stěn, ohraniču-
jících podzemní prostoru, aniž by na zaměřovaném
bodě bylo umístěno jakékoli odrazné zařízení; tento
způsob odrazu hudeme dále nazývat "pasivní reflex"
i když jsme si vědomi, že do tohoto pojmu bývá n(~kdy
zahrnován i reflex s použitím reflektoru.

Využívání pasivního reflexu ve vytěeném "ýzna-
mu je běžné jednak u dálkoměrů ultrazvukových,
jednak při zaměřování radarem. V obou případech se
soustředí větší množství energie do poměrně úzkého
svazku, směrovaného na zaměřovaný objekt, cd kte-

rého se č:ást vyslaného vlnění odráží zpět a po případ-
ném zesílení echa se vyhodnotí časové zpoždění mezi
vyslaným a přijatým signálem, na jehož podkladě se
odvodí vzdálenost objektu.

Pro využívání pasivního reflexu je zejména lákavé
využití ultrazvuku a to pro poměrně malou rychlost
jeho šíření v rúznýeh látkách (vzduch suchý 20 oe -
344 m/sec., voda 21,5oe -1484 m/sec.), čímž se citelně
usnadňuje vyhodnocení časového zpoždění. Akustické
metody byly a jsou základními metodami pro měi"ení
vzdálenosti ve vodě; bez jejich využití si v současné
době není možno představit navigaci v řekách i v mo-
řích. Uvedené skutečnosti vedou k úvahám o vvužití
ultrazvuku také v prostředí "vzduch" mezi jiný~ též
v hornictví (1), (2). Tyto záměry jsou snadno realizova-
telné pro měření krátkých délek (několik metrů) a dobře
přijatelné pro měření délek až do 20 m za předpokladu,
že plocha zaměřovaného objektu je přibližně kolmá na
osu kužele, ve kterém vysílač vyzařuje většinu energie;
v těchto případech lze očekávat stí-ední chyby blízké-
2 % měřené vzdálenosti. Složitější podmínky vznikají,
není-li předpoklad kolmosti reflektující plochy splněn;
tento případ je znázorněn na obr. 1, který představuje
horizontální řez podzemní prostorou podélného tvaru,
ph čemž do prostory je možný pohled z jediného sta-
viště S, na kterém je umístěn ultrazvllkový dálkoměr,
vyzařující energii do kužele o vrcholovém úhlu IX. Osa
kužele SA v místě dopadu A svírá s kolmicí na stěnu
podzemní prostory úhel p, takže se na stěně vytváří
eliptická zvuková "skvrna"; její hlavní vrcholy jsou
ve znázorněném řezu na obr. 1 vyznačeny body AI A2
a její hlavní osa má délku 1l. Z hlediska chyb je pod-
statné, že celá zvuková "skvrna" je aktivní, takže
nemůže být jisto, zda byla změřena správná vzdálenost
SA _ d, nebo nesprávné vzdálenosti SAI = dl 1'1:1 d -
- LIdI' případně SA2 == d2 ~ d + LIdi' Velikost chyb
LId orientačně posoudíme odvozením a vyčíslením

-------- - -- ~-- - - -.--- ---""T--- - --------- -- --
I,
I

I
I

"cI

•I~I
~I,
I
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několika vztahů podle obr. 1. V souřadnicové soustavě
podle obr. 1, jejíž počátek je v bodě S, bude

d = y.sin{J-l= x.COS{J-l (la,b)

lX
S = d.tg"2

~ O~ s.sin(R- ~)sin[2R-(R- ;)_{Jfl

(3a)

'U2 = s.sin (R + ;)sin [2R-(R + ;)_{Jfl

(3b)

Pro malé úhly; ~ O přejdou vztahy (3a, b) na pE-

bližné tvary

Dále bude

Lid'l =,~sin{J.sin(R- ;rl= d.ty; .sin{J.

. (cos ; cos {J + sin ; sin {J fl (5a)

L1az = U2 sin {J • sin (R + ;rI= d. tg ; .sin {J •

. (cos ; cos{J-sin ; sin{Jfl , (5b)

takže pro vpředu uvedený předpoklad ; ~ O přejdou

vztahy (5a, b) na phbližný tvar

Vztahy (1),(4), (6) vyčíslíme pro malý úhel ; =

= 1010' (tg -f =~0,02). pro x = 10 m a pro riJzné y;

výsledky jsou sestaveny v tabulce 1.

Y tg p sin p cos P d ! LId u
(metry) (metry) I (metry) (metry)

---
Vztah: Y.x·1 tab. tab. (la, b) (6) 2 x (4)

10 1 10,707 0,707 14 0,3
I

0,8
20 2 0,894 0,447 22 0,9 2,0
40 4 0,970 0,242 41 3,:3 6,8
60 6 0,986 0,165 61 7,:3 14,5
80 8 0,992 0,123 81 13,0 26,5
100 10 0,995 0,099 101 20,0 40,8

Z tabulky plyne, že směrovost vysílače znacne
Qvlivňuje přesnost ultrazvukového zjišťování délek,
zejména při y > 20 m, přestože při výpočtech v tabulce

byl použit relativně velmi maly' úhel ~ .YI.J!'uxise často. . , ,.'.' 2

setkáváme s dvojnásobkem použité hodnoty; v tomto
případě by byly s př'ihlédnutím k vztahu (6) chyby
Li d také dvojnásobné. Pro měření ultrazvukovými
dálkoměry v uvedených podmínkách je kromě toho
velmi nepříznivá bilance energetická (4) pro značný
útlum signálu v důsledku vlastnosti prostředí, v dú-
sIedku dispersního odrazu a v dllSIedku prostorové
divergence. Z uvedeného plyne, že za současné,ho stavu
techniky není aplikace ultrazvuku v podobných pod-
mínkách pro větší vzdálenosti nadějná.

K obdobnému nepříznivému závěru dospějeme
také při kritice metod, založených na principu radartl.
Vlastní přesnost radarových systémů v běžném vyba-
vení by mohla být přijatelná (např-. čs. říční radary
řady TESLA RR3 dosahují střední chyby 1-2 %
měřené vzdálenosti při d> 500 ml. Přestože úvahy
o zvýšení přesnosti lze připustit, nelze se zatím vyhnout
nepřiznivým zdrojům chyb, vycházejícím z obr. 1;
horizontální rozměr paprskového svazku radaru se
pohybuje kolem 10

, takže směrovost vysílače (úhly (J)
by vyvolávala chyby zhruba poloviční ve srovnání
fl chybami, uvedenými v tabulce 1. Navíc však by
s ohledem na akti vitu celé ozáJ'ené velké eliptické
plochy v místě dopadu podle obr. 1, s pl'ihlédnutím
k vyššímu energetickému výkonu radaru, zřejmě došlo
ve stísněných podzemnkh prostorách k mnohanásob-
ným odrazům od všech stěn prostory, které by vyvo-
laly nečitelnost obrazovky. Některé z uvedených potíží
by byly pi'ekonatelné, např. použitím velmi krátkých
vlnových délek (systém DECCO - 8 mm) nebo přimě-
řeným snížením výkonu radaru s cílem vyloučit mož-
nost vzniku několikanásobných odrazů; přesto se však
nezdá být použití radarových metod v uvedených pod-
mínkách zatím nadějné.

Při této příležitosti je vhodné se zmínit o nové
měřické metodě - radarovou fotogrammetrii -- jejíž
podfltata je ve využití obrazu sejmutého z obrazovky
k měřickým účelům; máme na mysli radarovou foto-
grammetrii leteckou, jejíž principy jsou podrobněji
popsány v (8) a Zřejmě od doby prvého zveřejnění (I'.
1966) byly již šířeji rozvinuty. Málo je však známo, že
v ČSSR bylo zmapováno celé povodí Dunaje (kpt.
Majerník) jednosnímkovou pozemní radarovou foto-
grammet.rií s použitím čs. rar1arll řady TE8LA RR3.
Ukázka radal'ové mapy, značně připomínající příčný
řez podzemní prostorou, je na obr. 2.

Pokud budou zvažovány pro metodu pasivního
reflexu geodetické radiové dálkoměry, dospěje se též
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k nepÍ'Íznivým závěrům zejména s ohledem na nebez-
pečí vzniku mnohanásobných odrazů od všech stěn pod-
zemní prostory.

Pro zaměí'ování nepřístupných objektú pasivním
reflexem jsou však perspektivní radarové metody svě-
telné, využívající impulsních laserů; jejich podstata je
jako u předešlých metod ve vyslání krátkého světel-
ného impulsu směrem k objektu a ve zjištění doby
mezi vysláním impulsu a jeho návratem do přijímacího
objektivu po pasivním reflexu od zaměřovaného ob-
jektu. Metoda je již řadu let využívána pro vojenské
úkoly, poněvadž umožňuje rychlé a jednoduché změ·
i'ení vzdálenosti k nepřístupnému objektu s vyhovu-
jící přesností několika metrů. V době zpracování studie
(6) z literatury známá zařízení vážila cca 10-15 kg,
měla dosah 5 až 15 km a pracovala se střední chybou
::1: 5 m; impulsní záření laseru je soustředěno do úzkého
svazku s vrcholovým úhlem (X = I' až 2', takže zdroje
chyb podle odst. I prakticky nevystoupí; přitom jsou
reálné perspektivy, že střední chyba bude snížena na
hodnotu blízkou ± I m. Rychlý rozvoj techniky v této
oblasti připouští závěr, že bude v dohledné dohě do-
stupná vyhovující technika také pro řešení diskuto-
vané problematiky.

Zmíněné zdroje chyb pasivního odrazu se prakticky
nemohou projevit u oněch metod, pH kterých vysílač
usměrní vlnění do úzkého svazku, takže plocha, na
kterou vlnění dopadne, je velmi malá. Z dostupných
přístrojů mají tuto vlastnost zejména elektrooptické
dálkoměry, např. geodimetry. Geodimetr AGA-6 vy-
tváří paprskový svazek, který má ve vzdálenosti
100 m rozměr 3 X 15 cm; tomu odpovídá ve smyslu

horizontálním funkce tg ; = 0,00015, takže chyby .Jd

budou rovny I~3 hodnot, uvedených v tabulce I a bu-

dou zcela zanedbatelné. Malý rozměr ozářené plochy
společně s úzkým směrováním přijímače také zcela
vyloučí - pE pEhlédnutí k energetickému výkonu
geodimetru - možnost vzniku měřitelných parazitních
odrazú.

Před ověřením pasivního reflexu byl záměr ověřit
jej pro zamči'ování podzemních prostor konzultován
se s. Ing. B. Delongem, CSc., který jej podpořil; přitom
vyloučil možnost využití radiových dálkoměrú s pou-
kazem na nebezpečí vzniku parazitních odrazů a dopo.
ručil k ověřování použít geodimetr AGA-6 se rtuťovou
výbojkou; s neobyčejným zájmem a ochotou se ta,ké
zúčastnil prvého ověřování na jaře r. 1970 v podzemí
na lokalitě Mníšek (křemenec). Toto ověření prokázalo
praktickou použitelnost pasivního reflexu do vzdále-
nosti 70 m s velmi dobrou vnější i vnitřní přesností.
Geodimetry AGA·6 (č. 6425) a AGA·6A (č. 61044)
uvolnil ke zkouškám Geodetický ústav v Praze;
observoval s. Ing. Kocina. Při ověřování byl použit
zpúsob vyhledání odrazové plochy maximálního re-
flexu; postupovalo se tak, že se geodimetrem zacílilo na
skalní stěnu, načež se jemnými pohyby vertikální a ho-
rizontální ustanovkou geodimetru za současného sledo-
vání intenzity odraženého modulovaného světla vyhle.

dalo ono místo na skalní stěně, od kterého se odrazil
signál maximální intenzity.

TentýŽ postup byl použit také na dalších lokali-
tách a to se srovnatelnými výsledky. Všechny zkoušky
prokázaly původní předpoklad, se kterým se k ověřo-
vání přistupovalo: prakticky v každé hornině je velké
množství odrazných plošek, takže je velmi pravdě.
podobné, že některé z nich, jsou orientovány tak, že
odrážejí modulované světelné vlny směrem ke stano-
višti dálkoměru.

Dosahová vzdálenost této perspektivní metody
závisí na čist,otěovzduší, na velikosti a orientaci reflek-
tujících plošek a zejména na intenzitě vysílaného
záření; poslední závěr byl nesporně prokázán tím, že
při zkouškách zcela selhala projekční lampa dálko-
měru a příznivé výsledky se dosahovaly pouze s pod-
statně výkonnější Hg.výbojkou. Výsledky ověřování
pasivního reflexu dálkoměru AGA·6 jsou podrobněji
popsány v (9), (10), (12). Proto byly již v roce 1970
hledány cesty k zvětšení signálu u vysílací části geodi.
metru AGA.6, jmenovitě náhradou běžných světelných
zdrojú za laser. Tuto otázku studijně a experimentálně
posoudil Ing. Sokolík, CSc. (6) s negativním závěrem:
pouhá výměna běžných zdrojů HeNe·laserem poměrně
velkého výkonu 3 mW nepřináší žádné zlepšení ve
zvětšení dosahu geodimetru AGA-6; negativní výsledek
je vyvolán jak nižší účinností modulátoru, tak sní-
ženou citlivostí fotokatody pro spektrální oblast
He·Ne-Iaseru.

Počátkem roku 1973 ověřil autor opět ve spolupráci
s Geodetickým ústavem v Praze měřitelnost pasivního
reflexu laserového geodimetru AGA-8, u kterého je
jako světelný zdroj použit HeNe·laser dosti vysokého
výkonu 3 mW; ověřovací měření prováděl s. Ing.
Brejcha. Geodimetr AGA-8 je s ohledem na velký en~r-
getický výkon určen výrobcem pro měření mimořádně
velkých délek (až 60 km).

Aby bylo možno objektivně posoudit dosažitelnou
přesnost při měření na různé horniny, ověřovalo se
v různých podmínkách, přičemž bylo cíleno na násle-
dující vzorky hornin vesměs rozměru 5 X 5 cm.

Vzorek č. I - Hrubozrnný magnezit s vložkami dolo-
mitu s vývojem hrubých klencovitých krystalů
magnezitu s velmi dobře vyvinutou štěpností.

Vzorek č. 2 - Úistý magnezit s jemně až středně zrni-
tými krystalky karbonátů s dobře vyvinutou
štěpností, povlaky mastkú;

Vzorek č. 3 - vylouhovaná žilovina s kalcitem a pyri.
tem s nízkými kalcitovými klenci.

Vzorek č. 4 - Amfibolit s dlouze protaženými krys-
taly.

Vzorek č. 4b - Prokřemenělý rohovce se zrnky kře-
mene a biotitu.

Výsledky ověřování jsou sestaveny v tabulce II,
význam jednotlivých sloupcú plyne z jejich nadpisu.
Z tabulky je zřejmé, že bylo provedeno celkem 7 zkou-
šek, přičemž pasivním reflexem bylo změřeno celkem
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I
Terén
4. 1. 73

II
závod Jelšava

16. 1. 73

III
závod Jelšava,

17.1.73

IV
Jelšava
17.1.73

V
Příbram

H = -1600m
22.2.73

VI
Příbram

H = -1600m
22.2.73

VII
Příbram

H = -1600m
22. 2. 73

Hranol
Vzorek Č. 1
Vzorek Č. 2
Vzorek Č. 3

L, I L, I L,

(metry)

54,384
54,227
54,235
54,237

54,331
54,283
54,283
54,312

88,307
88,301

38,228
59,310
38,846
40,007
49,787

137,625
137,663
137,676
137,663

92,043
92,047
92,045
92,046

61,133
61,126
61,131

38,221
59,309
37,857
39,993
49,791

137,636
137,663
137,667
137,660

92,043
92,054
92,041
92,050

61,135
61,126
61,135

24 délek v nejrůznějších podmínkách. V tabulce II
jsme uvedli výsledky měření na všech třech frekven.
cích (délky LI' L2, La) a jejich průměr (výsledná vzdá·
lenost L); současně jsme vypočetli střední chybu mF na
podkladě výsledků vzdáleností LI' L2, La měřených na
různých frekvencich; chyba mF pouze zcela informa·
tivně. charakterizuje vnitřní přesnost měřeni. Při zá.
měně jednotlivých vzorků hornin jsme se snažili do.
držet též prostorové umístění; s ohledem na nepravi.
delnost tvarů vzorků předpokládáme, že rozdíly délek

.mezi jednotlivými vzorky byly asi ± 10 až ± 15 mm;
tuto chybu je nutno uvážit pE posuzováni rozdílů
absolutních vzdáleností jednotlivých vzorků hornin
při každé zkoušce. Závěrem jsme pro každou zkouš·
ku I až VII vypočetli celkovou kvadratickou středni
chybu ml až mVlI a to na podkladě chyb mF jednotli-
vých délek. K tabulce podáváme ještě toto stručné
vysvětlení:

Hranol
Vzorek Č. 1
Vzorek Č. 2
Vzorek Č. 3

Vzorek Č. 3
Vzorek Č. 4

Stěnu dobývky
Stěnu dobývky
Stěnu dobývky
Stěnu dobývky
Stěnu dobývky
--------
Vzorek Č. 1
Vzorek Č. 2
Vzorek Č. 3
Vzorek Č. 4b

Vzorek Č. 1
Vzorek Č. 1
Vzorek Č. 2
Vzorek Č. 3

Vzorek Č. 1
Vzorek Č. 2
Vzorek Č. 4b

54,447
54,229
54,248
54,242

54,317
54,247
54,287
54,287

88,304
88,315

54,404
54,238
54,253
54,245

54,298
54,037
54,057
54,087

88,308
88,304

Průměr
I:.L·

L=-~'
3

(metry)

54,412
54,231
54,245
54,241

54,315
54,189
54,209
54,229

88,306
88,307

38,335
59,313
37,852
40,000
49,786

137,630
137,653
137,663
137,661

92,043
92,052
92,045
92,050

61,136
61,129
61,136

Chyba
ml!'

(mm)

± 32
± 6
± 8
± 4
± 16,5
± 132
± 133
± 123

± 3
± 7,5

± 3,5
± 6
± ,5,5
± 7
± 4,5

± 5,5
± 17
± 15
± 2
± O
± 4
± 3,5
± 3,5

± 4
± 5
± 5,5

?nI = ± 7 mm

orosená optika
měření zcela
nespolehlivé

že i v obdobných obtížných podmínkáeh lze do-
sáhnout pro hrubší práce přijatelnou přesnost;

Zkouška III - přístroj byl dobře aklimatizován, zá-
věry jako u zkoušky 1.

Zkouška IV - měřeno přímo naskalnJstěnu magne.
zitové dobývky, měřitelný reflex byl vždy dosažen
po prvém zacíleni. Měření subjektivně velmi spo.
lehlivé, vnitřní pf emoRt objektivně velmi dobrá.
Zkouška prokázala, že lze měřit v dobývce spo-
lehlivě na vzdálenost 70 m.

Zkouška V - přes velmi slabý signál vyhovuje vnitřní
přesnost (chyby mF a mv) pro provozní účely
dobře. RozdHy absolutních délek 16 až 19 jsou
zcela v mezích rozdílú v umístění jednotlivých
vzorků;

Zkouška VI - přes slabý signál je vniHní přesnost
měření nadprúměrně dobrá, velmi malé rozdíly
jsou také v absolutních délkáchč. 20 až 23.
Zkouška prokazuje spolehlivou použitelnost pasiv-
ního reflexu s vysokou přesností do 100 m;

Zkouška VII - závěry jsou jako u zkoušky 1.

Zkouška I - cílem bylo prokázat dosažitelnost pasiv.
ního reflexu, délka č. 1 (hranol) je zatížena hrubou
chybou. Měření na vzorky hornin má vyrovnanou
vnitřní přesnost, celková střední chyba zkoušky
ml = ± 7 mm je příznivá. Rozdíly absolutních

_délek 2, 3 a 4 jsou zcela v mezích rozdílú umístění
jednotlivých vzorkú.

Zkouška II - výsledky zkoušky jsou zatíženy vyso·
kými chybami pro silně orosenou optiku geodi.
metru, který nebyl dostatečně aklimatizován;
v tabulce jsou ponechány pouze jako informace,

38,225
59,320
37,853
40,001
49,780

137,630
137,634
137,647
137,659

92,042
92,054
92,048
92,053

61,141
61,135
61,142

Při ověřování nevznikly žádné potíže s výhradou
zkoušky II; měření postupovalo rychle, přičemž pro
geodimetr AGA·8 bylo typické, že signál byl dosažen
prakticky ihned po prvém zacílení, takže na rozdíl od
geodimetru AGA-6 nebylo nutno reflektujíci plochu
vyhledávat.
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Př'edmětem pojednání je kritika použitelnosti různých
metod zaměřování podzemních prostor, založených na
pasivním odrazu echa přímo od stěn, podzemní pro-
storu ohraničujících. K negativnímu závěru se dospívá
při hodnocení použití metod ultrazvukových a radaro-
vých zejména v úzkých, podélně členěných prostorách
pro jejich citlivost na směrování vysílače vzhledem
k zaměřované stěně jak s ohledem na vznik chyb, tak
s ohledem na nebezpečí vzniku parazitních reflexů, Za
perspektivní je považována světelná radarová metoda.

Příznivé výsledky byly dosaženy s geodimetrem
,AGA-6;pokud byla použita jako světelný zdroj rtuťová
výbojka, dosahovaly se s použitím pasivního reflexu
v různých podmínkách vzdálenosti až 70 m se střední
chybou rovnocennou s chybou při měření na hranol.
Proto se přistoupilo k ověření laserového geodimetru
AGA-8, které ]ilrokázalo, že při jeho použití je možno
metodou pasivního reflexu modulovaných světelných
vln přímo od skalních stěn podzemních prostor mě1'it
vzdálenosti nad 100; horní hranice praktické použitel-
nosti ve velmi dobrých klimatických podmínkách je
blízká 140 m. Zdá se, že výsledky zkou8ek otevírají
nové možnosti využívání elektrooptických dálkoměrů
s vysoce intenzivním světelným zdrojem vpodzemí,a to
zejména pro speciální práce, např. pro zjišťování defor.
mačních procesů v hornictví a podzemním inženýrském
stavitelství; širšímu využití zatím brání vysoká cena
laserových geodimetrú.
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Mik•.oklima a vnitřní teplota
inva•.ových nivelačních latí

ln,. Pavel Vyskolil, CSc'lVýzkumný ústav ,eodetlcký, topo,raflcký a karto,raflcky
y Praze

Rozbory výsledků komparačních měření nivelač-
ních invarových latí ukazují, že střední koeficient
tepelné roztažnosti invarového pásu stupnice latě
činí + 0,001 mmrC [1]. Tyto výsledky byly potvrze-
ny i dalšími analýzami, provedenými během roku
1974 v Geodetickém ústavu n. p. Praha v kooperaci
s VÚGTK. Současně s tím se v zahraniční literatuře
[2], [3] prokazuje, že vnitřní teplota invarového pásu
latě je zejména při slunečném počasí podstatně
vyšší než teplota okolního vzduchu, Tyto poznatky
vyvolávají nutnost uvažovat jednak teplotní roztaž-
nost invarového pásu latě při zavádění laťových
korekcí, jednak zkoumat velikost rozdílů vnitřní
teploty latí a vnější teploty vzduchu. Podkladem
takových opatření může být jen teoretický rozbor
vdmínek ovlivňujících prúběh zkoumaného děje

a praktická ověřovací měřenÍ. V následujících od·
stavcích budou ukázány základní poznatky, které
z takové práce vyplývají a naZ.načenaněkterá vhodná
opatřeni.

vývoj teplot v mikroklimatu a v invarové
nivelační lati

V současné práci považujeme za mikroklima vrstvu
vzduchu od povrchu púdy do výšky 3 m, tedy pro-
středí v němž probíhá nivelační měřenÍ. Chceme-li
zkoumat vlastnosti vývoje teploty uvnitř invaro-
vé nivelační latě je při tom nezbytné prováděť tyto
studie v prostředí, ve kterém je nivelační lať během
měření umístěna, tedy v prostředí mikroklimatu.
Je pE tom obecně známo, že hlavním činitelem,
ovlivňujícím teplot,ní režim zemského povrchu a vzdu-
chových vrstev je sluneční záření. Jeho vlivem na
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utvMení teplotních podmínek mikroklimatu se z hle-
diska nivelační refrakce zabývala práce [4], jejíž
principy lze· dále rozpracovat pro účely tohoto po-
jednání. Jde o to, že teplota latě právě tak jako
teplota vzduchu, zprostředkovaně přes teplotu po-
vrchu půdy je ovlivňována výškou Slunce IX nad
/qorizontem. Označíme-li ip množství tepla v cal/
)cm2. min dopadající na libovolný povrch yystave-
){u slunečnímu záření, charakterizované tzv. solární
ýonstantouis = 1,90 cal.min~1.cm-2Ize napsat

kde IX' je úhel, který svírá ozařovaný povrch s vodo-
rovnou rovinou. V případě povrchu půdy na které
probíhá nivelace je IX' ~ O, v případě povrchu stojící
nivelační latě je IX' == 90°. V posledním případě pak
rovnice (1) přejde na tvar

Závislost mezi ip a IX je složitější, než jak je uvedeno
v rovnicích (1) a (2), a to v důsledku ztrát.slunečního
záření při })růchodu paprsků atmosférou. Ztráty
způsobené různou délkou paprsku pro různé IX lze
vyjádřit poměrem

kde Dz - je dráha paprsku směřující k zenitu, tj. nej-
kratší možná dráha paprsku atmosférou,

D - je délka paprsku v určitém IX,

Další ztráty jsou způsobeny pohlcováním záření vat·
mosféřezpůsobené jejím znečištěním. Velikost těchto

Obr. 1:Množ,ství tepla v cal. cm-2.min.-1 dopadající na
povrch půdy (ip) nebo povrch stojící nivelační latě (i;)
v závislosti na výšce Slunce nadhorizontem IX a s uvá-
žením délky paprsku při jeho průchodu atmosférou.

ztrát je velmi těžké obecně vyjádřit, neboť se mění
s polohou místa a s časem a lze je v našich podmínkácr
odhadnout na 50 % i více hodnoty is. Označíme-li
hodnotu těchto ztrát pro naše účely symbolem K~ lze
rovnice (1) a (2) přepsat

pro případ povrchu pů,dy

Rovnice (4) platí přesně pouze pro případ, že IX' = O.
Z rovnic (4) a (5) je při tom zřejmá odlišnost vývoje
hodnot ip resp. i; v závislosti na lXaje dále kompliko-
vána koeficienty KD a Kv. vývoj obou hodnot, bez
uvážení koeficientu Kv, je graficky znázorněn na
obr. J.l)

Zatímco dodávky, tepla na vodorovný povrch se
s přibýváu.ím IX plynule zvyšují, u povrchu ve svislé
poloze probíhá toto zvý~ení jen v intervalu 0° < IX <
< 45°. V intervalu 45° < IX <90° se v tomto druhém
případě dodávky tepla snižují až k nule pro IX = 90°.
Při znalosti Kv, které bude zvláště velké u paprsků
probíhajících blízko horizontu a podstatně tedy působí
na snížení hodnoty i;a s uvážením schopnosti odrážet
sluneční záření - albeda - jednotlivých povrchú,
bylo by možno přesně vypočítat hodnoty ip nebo i;.
Tento postup je však pro neznalost uvedených hodnot
prakticky nemožný a vývoj teplot se změnou IX je
možno jen odhadovat a prověřovat na empirickém ma"
teriálu. Tento postup budeme také dále sl~ovat:

Rovnice (4)a (5), resp. (4a) a (5a) dovolují odhadriout
vzájemný vztah vývoje teploty vzduchu a teploty latí.

1) Z rovnice (3) lze vyvodit, je.li

sin k
D ..:. Dh• sin (IX + k)

kd~ určíme k z rovnice

k Dztg = D,.
kde Dh je délka paprsku v horizontu, tj. pro IX = O.
DosazenílD rovnice (3a) do (3) dostaneme po úpradch

D. {Dh• )KD = -'-. --. sm IX + cos IX
Dh Dz

a dosazením do rovnic (4), resp. (5), při zanedbání
členu Kv dostaneme posléze

• ( • 2 1 D. . 2) .
zl' = sm IX + 2" D~- . sm IX • Zs ,

., _ (1'2 D. 2)'
~p - 2" .sm IX + D

h
• cos IX .iS·

Je potom zřejmé, že pro

IX = 0° je ip = ° a i; ..:.O,1.is
IX = 45°. je ip • 0,5.is a i; . 0,5.is
IX = 90° je il' . 1.0.i.8 a i; = O
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Teplota vzduchu v lllikroklimatu (odhlédneme-li od
makroklimatických změn, jakými je např. přechod
teplé nebo studené fronty, síla větru apod.) je totiž
převážně ovlivňována teplotou povrchu půdy, která
závisí na momentální hodnotě ip• Tepelný tok i z půdy
do vzduchu je při tom jen zlomkem tepelného toku,
který způsobuje ohřívání povrchu půdy, tedy

. . A. oT
t. = q.tp = 7ih

kde O< q < 1 a ~~ je teplotní gradient. A je koe-

ficient tepelné vodivosti prostředí, v daném případě
vzduchu. Je zřejmé, že se vzrůstajícím ip bude vzrůstat
i teplotní gradient a také teplota jednotlivých vrstev
vzduchu v závislosti od jejich vzdálenosti od povrchu
půdy h.2)

S přihlédnutím k vývoji hodnoty ip podle obr. 1 lze
říci, že teplota vzduchu bude stoupat v celém intervalu
vzrůstu hodnot ex a s určitým posunem klesat v celém
intervalu poklesu ex. Teplota latě naproti tomu stoupá
v intervalu ex = 0° ~ 45° (a také ex = 90° ~ 45°)a klesá
v intervalu ex = 45° ~ 90° (a také ex = 45° ~ 0°).
V letní poledne by tedy teplota latí měla být teoreticky
nižší než v 10 nebo 14 hodin, zatímco teplota vzduchu
"2. takovou anomálii vykazovat neměla.

Předchozí úvahy platí samozřejmě pouze při sluneč-
ném počasÍ. Při oblačném nebo zataženém počasí se
pohlcování tepelného toku is podstatně zvyšuje, takže
ohřívání zkoumaných povrchů přímým zářením vý-
razně klesá. Za slunečného počasí je možno očekávat
vždy vyšší teploty latě než teploty vzduchu, při čemž

2) Přesněji je možno vyjádřit popisovaný jev dife-
renciální rovnicí tvaru

oT A. o2T
at = e:-c oh2

kde e je hustota prostředí a c je specifické teplo pro-
středí. V případě, že teplota T povrchu je harmonickou
funkcí času t s kruhovou frekvencí wa fázovým posu-
nem F má uvedená ro:vnice l'ešení

Za předpokladu, že amplituda A se s přibývajícím h
zmenšuje, lze nalézt konečné řešení ve tvaru

u = V w~);~.
Poslední rovnice vyjadřuje základní zákonitosti šíření
tepla od povrchu půdy do vzduchových vrstev, při
čemž je zanedbán dosti podstatný činitel, tj. vedení
tepla prouděním. Je při tom zřejmé zmenšení ampli-
tudy chodu teploty s časem a změny fázového posunutí
v závislosti na výšce h.

v intervalu ex = 0° ~ 45° by se měl rozdíl teploty latě
a vzduchu zvětšovat, v intervalu ex = 45° ~ 90° pak
zmenšovat. Z těchto důvodů nelze považovat závislosti
mezi teplotou vzduchu a rozdílem: "teplota latě minus
teplota vzduchu" nalezené v práci [3] za obecně platné.
Při zatažené obloze, kdy celkový teplotní režim je
ovlivňován pouze přenášením tepla vzduchovými
vrstvami, oteplovanými (v závislosti na ex) od spodní
plochy mraků a permanentním vyzařováním tepla
z povrchu půdy, by rozdíl mezi teplotou vzduchu a tep-
lotou latí měl být prakticky nulový. Podobné pod-
mínky by měly být i v rozsáhlé oblasti stínu (např.
v lese). V jakýchkoli povětrnostních podmínkách při
tom bude další vývoj teplot záviset na počáteční tep-
lotě zkoumaného povrchu. V případě povrchu půdy
jde o teplotu při ex = 0°, v případě latí o teplotu při
jejich přenesení do zkoumanéhoprostředí. Pravidelnost
vývoje teplot bude kromě oblačnosti rušivě ovlivňovat
i vítr a kolísání vlhkosti (ztráty tepla na výpar).

Jak bylo řečeno v předchozí kapitole, jsou podmínky
vývoje teplot vzduchu v závislosti na teplotě půdy
a vnitřních teplot latě dosti složité. Jasně by měla
vystupovat odlišnost vývoje teplot půdy a latě v sou-
ladu s obr. 1, avšak výpočet skutečných teplot na zá-
kladě teoretických vzorců je pro rušivý vliv ostatních
vyjmenovaných faktorů dosti složitý. Schůdnější
cestou v daném případě je využití výsledků polních
měření zkoumaných veličin, tj. teploty povrchu půdy
a vnitřní teploty latě a jejich další an,alýza a konfron.
tace s teoretickými závěry. Vývojem teplot v mikro-
klimatu se při tom zabývala práce [4], zpracovaná na
základě polních měření teplotních gradientů a teplot
povrchu asfaltové silnice, na které větši~ nivelačních
měření probíhá. Pro stanovení základních zákonitostí
vývoje vnitřní teploty nivelačních invarových latí bylo
organizováno potřebné polní měření v roce 1974 na
geodynamickém polygonu Lišov, ~

Pokud jde o organizaci polních merení muzeme
z práce [4] připomenout, že byly měřeny teploty
vzduchu v pěti výškách nad úrovní terénu, a to v inter-
valu 1 cm až 3 m. První z teplot, měřenou ve výšce
1 cm nad povrchem půdy můžeme do značné míry
považovat za teplotu samotného povrchu. K měřením
vnitřní teploty invarových nivelačních latí bylo po-
užito páru latí Zeiss délky 3 m, vybavených platino.
vými odporovými teploměry ve výškách asi 0,5; 1,2;
1,8; 2,5 m. Teploměry byly při tom nalepeny na vnitřní
stranu invarového pásku. Vlastní měření teplot bylo
uskutečněno obvyklým odporovým můstkem, se kte-
rým byly všechny teploměry spojeny přes přepínač,
dovolující měřit teplotu na každém teploměru oddě-
leně. Kromě čtyř teploměrů v každé lati sestávala
polní měřická souprava ještě ze čtyřech volných teplo-
měrů stejného typu, kterými byla na těchže výškách
určována teplota vzduchu. Tyto teploměry byly proti
přímému slunečnímu záření chráněny dvojím stíněním,
použitým již v souvislosti s prací [4]. Měření probíhala
od května do srpna r. 1974, zpravidla v průběhu celého
dne. Čtení na všech dvanácti teploměrech bylo pravá.
děno v každou celou čtvrthodinu SEČ. Během měření
byly latě postaveny vždy tak, že jedna z nich stála
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směrem ke slunci invarovým pásem, druhá pak svou
zadní stranou. K průběžnému zachování těchto pod-
mínek byly obě latě s ohledem na zdánlivý pohyb
Slunce během měření natáčeny do žádané polohy. Po
přepočtu hodnot elektrického odporu na teplotu byly
ze čtyřech údajů teplot v každém prostředí (první
a druhá lať a vzduch) vypočteny průměry, charakteri-
zující jeho střední teplotu. Při tom bylo zjištěno, že
teplota latě stojící zadní stranou ke Slunci byla vět-
šinou vyšší, a to v průměru o 2-5 oe. S ohledem na
přesnost v určení jedné teploty, která byla dána hod-
notou ± 0;5 oe, a s ohledem na to, že během skuteč-
ného nivelačního měření se v uvedených polohách obě
latě střídají, byl pro další zpracování tento rozdíl za-
nedbán a uvažována průměrná teplota páru latí.
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Obr. 2: vývoj teploty vzduchu TB a vnitřní teploty latě Tp

dne 8. května 1974. Časový úsek, kdy latě byly umistěny
ve stínu začíná v 14,00 hod.

Výsledky popsaných měření je nejvhodnější ukázat
na několika případech vývoje teploty vzduchu a střední
teploty obou latí v určitých typických podmínkách.
Na obr. 2 je ukázaný vývoj teploty latě Tp a teploty
vzduchu TB při speciálním měření 8. května, kdy po
několika deštivých dnech s nízkými teplotami vysvitlo
slunce. Latě byly vyneseny z prostředí chladné garáže
v 11,50 hod. a od 11.55 vystaveny do 14,15 hod.lslu-
nečnímu svitu. Poté byly přeneseny zpět do garáže, kde
měření pokračovalo do 15,30 hod. První měření v 11,50
při tom charakterizuje ustálené podmínky v garáži,
kdy teplota latí byla asi o 2 oe nižší než teplota vzdu-
chu. Je zřejmé, že se latě velmi rychle začaly ohřívat
působením slunečního záření a jejich vnitřní teplota
dosáhla během asi 1,5 hod. hodnot, převyšujících asi
o 12 oe teplotu vzduchu. Maximální teplota vzduchu
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Obr. 3: vývoj teploty vzduchu T B a vnitřní teploty latě T p

dne 5. července 1974. Časový úsek, kdy latě byly zakryty
stínem stromu je vyznačen šrafováním.

při tom byla jen asi 16 oe. Po přenesení do garáže se
střední teplotou asi 11 oe se latě začaly velmi rychle
ochlazovat. •
Obr. 3 a 4 ukazuje, že podobně jako přenesení latí

do skladovacího prostředí působí i přirozený stín lesa.
5. července (obr. 3) latě, ležící do 11 hod. ve stínu
teploty asi 16 oe byly vystaveny slunečnímu záření
a maximální rozdíl jejich teploty vzhledem k teplotě
vzduchu (max. 25 Oe) dosáhl opět asi 12 oe. Ve 14,30
hod. byly latě zakryty přirozeným stínem stromů
a během asi tří hodin se jejich teplota vyrovnala s tep-
lotou vzduchu. Podobný případ je znázorněn na
obr. 4, kdy latě, umístěné přes noc v prostředí teploty
asi 11 oe stály od 6,00 hod. ve stínu stromů. Prakticky
po celou tuto dobu byla jejich teplota nižší než teplota
vzduchu. Teprve po ozáření latí sluncem začala jejich
vnitřní teplota stoupat, a to až do doby, kdy celkový
teplotní režim začala ovlivňovat kupovitá oblačnost
(13,45-15,30 hod.). Po dalším přechodu latí do přiro-
zeného stínu stromů dochází k obdobnému jevu, jako
v případě předchozím.
Případ prostředí otevřené asfaltové silnice je ukázán

na dvou po sobě následujících dnech 31. července
a 1. srpna na obr. 5 a 6. Měření mezi oběma dny byla
při tom přerušena v době od 19,30 do 5,00 hod. V této
době byly latě uloženy ve skladovacím prostoru o tep-
lotě 18 oe resp. 20 oe. V obou případech je zřejmé,
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Obr. 4: vývoj teploty vzduchu TB a vnitřní teploty latě Tp
dne 16. července 1974.Časové úseky, kdy latě byly zak,.yty
stínem stromů jsou vyznačeny šrafováním, oblačnost sche-

matizovaným mrakem.

že po postavení latí se projevuje plírná snaha přizpů-
sobit se teplotě vzduchu. Velmi rychle však začíná
působit sluneční záření a teplota latí prakticky neklesá
nikdy pod teplotu vzduchu. Maximální rozdíly mezi
teplotou latí a teplotou vzduchu dosáhly v prvním dnu
asi 12 oe v 10 hod. a I)oe ve 12 hod., ve druhém dnu
pak hodnot poněkud nižších, neboť zřejmě působil vliv
vysoké oblačnosti během dne a kupovité oblačnosti
mezi 12 až 15 hod.
Závěrem této kapitoly je možno říci, že měření pro-

bíhala rovněž při zatažené oblofle, někdy i při deštivém
počasí. Bylo při tom pozorováno, že při silné, souvislé
oblačnosti nepřekročily rozdíly v teplotě latí a vzduchu
meze dané přesností v určení teploty. Při deštivém
počasí se vys,kytovaly i případy, že teplota latí byla
nepatrně nižší než teplota vzduchu. Při nesouvislé
oblačnosti nebo při prosvítání slunce přes clonu mraků
se projevovaly velmi záhy tendence ke zvyšování tep-
loty latí, jak je konečně i dobře patrné z ukázaných
příkhdů.

Analýza výsledků pozorování

Dosud ukázané příklady sice charakterizují vývoj
teplot vzduchu a teplot latí v určitých zajímavých pod-

mínkách, avšak necharakterizují obecně znaky zkou-
maného jevu a nedovolují tedy srovnání s výsledky
teoretických úvah. Proto. bylo provedeno souborné
zpracování všech výsledků měření, získaných ovšem
jen za slunečného počasÍ. Pro prověření charakteru
vývoje teploty půdy bylo využito výsledků měření,
provedených v souvislosti s prací [4], charakterizují-
cích s určitou mírou nejistoty teplotu asfaltového po-
vrchu, a to rovněž pouze za slunečného počasÍ. Jako
metody zpracování bylo použito postupu harmonické
analýzy s jednoduchou periodou, kdy jako proměnná
úhlová hodnota vystupovala výška Slunce lX. Ha~mo-
nická analýza byla provedena odděleně pro dopolední
a odpolední ho~liny, a to jak v případě povrchu půdy,
tak i v případě vnitřního prostředí latí. Rada pozoro-
vání teplot povrchu půdy a jí proložená aproximativní
harmonická funkce je zobrazena na obr. 7 (prázdné
kroužky a čárkovaná čára odpovídá dopoledním hodi-
nám, plné kroužky a plná čára odpoledním hodinám).
Výsledky analýzy pozorování vnitřní teploty latí, při
zachování stejného způsobu značení, jsou vyznačeny
na obr. 8. Z obou obrázků je patrná dobrá shoda vý-
sledků analýzy e~perimentálních měření s teoretickým
průběhem intem;ity slunečního záření v závislosti na
výšce Slunce lX, vkázaným na obr. 1. Přitom je zřejmé,
že zejména křivka teplot povrchu půdy je daleko
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Obr. 5: vývoj teploty ,,"'ZduchuT B a vnitřní teploty latě T p

dne 31. července 1974. Případ volné silnice; S noční
přestávkou výsledky navazují na údaje na obr. 6.
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plošší, než jak ukazují teoretické výpočt,y. Je tomu
tak zejména proto, že při teoretických úvahách nebyly
uvažovány ztráty tepla vedením do pudy i d~ vzduchu.
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Obr. 6: vývoj teploty vzduchu T B a vnitřní teploty latě T p

dne 1. srpna 1974. Časový úsek působení oblačnosti je
vyznačen scherruttizovaným mrakem.

Uvedené výsledky ukazují pruměrnou závislost mezi
zkoumanými jevy pro pruměrné podmínky použitého
měření. Nelze jich tedy použít ke zevšeobecnění, neboť
by v takovém případě nebyl uvážen závažný faktor,
jakým je počáteční teplota zkoumaného povrchu.
Jf>stližechceme použít našich výsledku k obecnějšímu
vývodu, je možno sledovat v zásadě dvě cesty. První
z nich je určení přírustku teploty v určitém intervalu
výšek Slunce IX, druhou pak výpočet pruměrných roz-
dílu mezi teplotou vzduchu a teplotou latí rovněž
v určitém intervalu hodnot IX. V prvním případě mu-
žeme použít přímo výsledky aproximace, ve druhém
případě je třeba nejprve vypočítat teplotu vzduchu na
střední výšce h = 1,5 m. S ohledem na výsledky práce
[4] bude vhodnější tuto teplotu vypočítat z aproximo-
vané teploty povrchu pudy, odečtením středního tep-
lotního gradientu pro interval 0,01--1,50 m. S ohle-
dem na značná zjednodušení, kterých se při takových
výpočtech dopouštíme, použijeme pro další střední
hodnoty teplot, odvozených harmonickou analyzou pro
dopúlednía odpolední časový interval. Výsledky jsou
přehledně uspořádány v tab. 1 včetně výchozích hod-

Teplota

I
PHrůstek Rozdíl

" vzduchu latě dTp Tp-TB
TB Tp

o oe
O 15,75 11,54 +4,1 - 4,2
5 16,45 15,66 - 0,8
10 17,00 19,41 +3,8 + 2,4
15 17,86 22,74 +3,3 + 4,9
20 18,73 25,64 +2,9 + 6,9
25 19,47 28,06 +2,4 + 8,6
30 20,50 30,02 +2,0 + 9,5
35' 21,17 31,48 +1,5 +10,3
40 22,25 32,44 +1,0 +10,2
45 23,00 32,89 +0,4 + 9,9
50 23,76 32,82 -0,1 + 9,1
55 24,70 32,23 -0,6 + 7,5
60 25,60 31,14 -1,1 + ff,5
65 26,33 29,60 -1,5 + 3,3
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Obr. 7: Aproxirruttivní vývoj teploty povrchu asfaltové silnice v závislosti
ijavýšce Slunce IX. Prázdné kroužky a čárkO'lJanáčára vyznačuje dopoled-

ní hodiny, plné kroužky a plná čára odpolední hodiny.

not, tj. aproximativních teplot vzdu-
chu (TB) ve výšce 1,5m a teplot latě
(Tp). Uvedené setiny stupně jsou
veličinou čistě počtářskou a jsou uva-
žovány pouze z hlediska zaokrouhlo-'
vání. Znaménka přírustku teplot
i rozdílu teplot v posledních dvou
sloupcích jsou vztaženy ke stoupají-
címu IX. V odpoledních hodinách, při
klesajícím IX platí znaménka opačná.

Posuzujeme-li vhodnost hodnot
dTp resp. Tp-TB pro odhad teploty
latě konfrontací s východními vý-
sledky polního měření, jsou zřejmě
vhodnější hodnoty Tp-TB. Při apli-
kaci přírustku dT p je nutno uvažo-
vat vždy sumu přírustku dTp od po-
čátku, daného IX =0. K odhadu
výšky Slunce IX v závislosti na denní
a roční době slouží tab. 2, sestavená
pro zeměpisnou šířku q; = 50°. .Je
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vzduchu a teploty latí. Kromě čisto.
ty ovzduší je hlavním činitelem, pů-
sobícím na vývoj teplot mikroklima-
tu a vnitřních teplot nivelačních latí
výška Slunce nad horizontem !t. Ana-
lýza výsledků praktických měření
obou zkoumaných veličin ukazuje na
dobrou shodu teoretických i praktic-
kých výsledků. Z rozboru několika
typických případů, vyjmutých z řa-
dy polních měření je možno vyvodit
následující obecné poznatky:

- za slunečného počasí je vnitř-
ní teplota latě. stojící na slunci vždy
vyšší než teplota okolního vzduchu,
- při práci v rozsáhlých zastíně-

ných úsecích mají latě teplotu při-
bližně stejnou, nebo i nižší než tep-
lota okolního vzduchu,
- při odchodu latě ze stínu do.

sahuje asi po hodině její teplota hod-
not, jakých by dosáhla při normál-
ním režimu nenarušeném stínem,

~ při opětném přechodu latí do stínu nabývají jejich
vnitřní teploty asi po třech hodinách teplot vnějšího
vzduchu,

- při oblačném počasí se vnitřní teploty latí více
přibližují teplotě vnějšího vzduchu,

- při systematicky zatažené obloze je možno pova·
žovat vnitřní teplotu latě za shodnou s teplotou okol-
ního vzduchu.

Obr. 8: Aproximativní vývoj teploty povrchu stojících nivelačních latí v zá-
vislosti na výšce Slunce !t. Prázdné kroužky a čárkovaná čára vyznačuje

dopolední hodiny, plné kroužky a plnf čára odpolední hodiny.

zřejmé, že v letní dopoledne resp. odpoledne může do-
sáhnout rozdíl teploty latě a vzduchu hodnot až 10 °0.
Jestliže budeme při zavádění laťových korekcí uva-
žovat teplotní roztažnost invaru s koeficientem
+ 0,001 mmtO, dopustíme se v takových podmínkách
při uvažování teploty TB namísto teploty Tp chyby
+ 0,01 mm na metr měřeného převýšení. Ohyba
při tom bude mít systematický charakter. Současně je
třeba říci, že uvedené hodnoty platí za stálého sluneč-
ného nebo jen mírně oblačného počasí. V průmyslových
oblastech s velkým. znečištěním vzduchu nebo při
hustší oblačnosti se rozdíly Tp-TB podstatně snižují
až při úplně zatažené obloze nebo v území rozsáhlého
stínu klesají k nule. Jediným spolehlivým prostředkem
ke stanovení skutečné teploty latí je její přímé měření
vestavěnými teploměry.

~.hod. 1 12 I 11 10 I 9

I
8

I
7 6

I
5

I '"
mě~~ I 13 14 15 16 17 18 19 20

leden

I
19 17 14 9 2

I Iúnor 27 25 22 15 8
březen 38 36 32 25 17 7
duben 50 48 43 36 27 17 8
květen 59 56 51 43 34 24 15 7
červen 63 60 54 46 36 27 19 11 5
červenec 63 60 53 45 36 26 18 10 2
srpen 53 52 46 39 30 20 11 3
září 43 41 37 29 21 11 3
říjen 32 30 26 20 12 2
listopad 22 20 17 12 5
prosinec 16 15 12 7

Teoretickým rozborem vývoje teplot během dne na
povrchu půdy a povrchu stojící latě je ukázána jejich
zásadní odlišnost, která s uvážením šíření tepla vzdu-
chem mikroklimatu ovlivňuje vzájemn)~ vztah teploty

Výsledky analýzy praktických měření jsou dále
upraveny tak, že je jich možno využít k odhadu vnitřní
teploty latě na základě znalosti teploty vzduchu, ho- -
dinya data měření (tab. 1 a 2). Přitom jde samozřejmě
o hodnoty orientační, platné při stálém slunečném
počasí.

Přijmeme-li jako nezbytné zavádění laťových ko-
rekcí úměrně teplotě, jak vyplývá z některých citova-
ných prací a dosud nepublikovaných výsledků rozborů
provedených F. Benešem a A. Zemanem (Geodetický
ústav n. p. Praha), je třeba na základě předložené
práce zdůraznit nutnost zavádění takových korekcí
úměrně vnitřní teplotě latí. Při tom je nejspolehlivější
uvažovat v takovém případě teploty přímo měřené.
Je tomu tak proto, že právě tak jako v případě nive-
lační refrakce nelze vnější podmínky aproximovat s ta-
kovou přesností, aby vyhovovaly á prior'i všem nepře-
berným variantám, které se při polním měření mohou
vyskytnout. Bylo by proto žádoucí, aby všechny sou-
pravy latí, používané pro velmi přesná nivelační měření
ve svahovitém terénu byly postupně vybavovány
vnití'ními t,eploměry. Nejideálnější samozřejmě bude,
až takové latě budou uživatelé dostávat přímo od vý-
robního závodu. To ovšem již souvisí s celkovým pře-
pracováním koncepce nivelační latě, která je v sou-
časné době předmětem mezinárodní spolupráce.
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Lektoroval: Ing. Ján Vanko
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Príspevok ku kategorizácii
moderných teodolitov

Raclonalizácia a špeciálne automatizácia polných
meračských prác a rozvoj vedy a techniky núti
konštruktérov teodolitov navrhovať nové a nové
typy prístrojov, ktoré by zabezpečovali požadova-
nú presnosť a vyššiu produktivitu práce.
Postupne sa jednotlivé typy teodolitov líšia stále

viacej tak po konštrukčnej stránke, ako aj čo do
možnosti účelného používania v meračskej praxi.
Dnes sa viac ako doteraz vynára nevyhnutnosť
a potreba tieto nové typy teodolitov správne kate-
gorizovať a pomenovať. Uhlomerné prístroje, pri
konštrukcii, ktorých sa využili moderné konštrukč-
né princípy a výdobytky jemnej mechaniky, opti-
ky, elektroniky a pod., jednotliví autori zatial jed-
noznačne netriedia a nekategorizujú. Vzhladom
na to, že zatial nie je cel kom systematicky prepra-
cované triedenie novodobých, moderných teodoli-
tov, článok chce prispieť ku kategorizácii moder-
ných teodolitov. Autor si pritom uvedomuje, že ide
o návrh vychádzajúci z určitého pohladu, ktorý
možno prípadne doplnit i s kritickými pripomien-
kami. Každá výmena názorov može len prispieť
k precizovaniu nadhodenej problematiky.

S nadvaznosťou na doterajš1e trieden1e uhlomer-
ných prístrojov a podla súčasného stavu vývoja
konštrukcie teodolitov, ktoré sa najma v posled-
ných 10-15 rokoch tak výrazne pozmenil1, možno
uvažovať pri kategorizácii tieto hfadiská:

presnosť prístroja,
sposob delenia kruhov,
sposob odčítania,
spojenie teodolitu s dialkomerným zariade-

ním,
- špeciálnosť použitia.

1. Teodolity podfa presnosti

Ukázalo sa účelným deliť a vyhotovovať teodoli-
ty roznej presnosti. Tleto tendencie a snahy sa
osvedčili, pretože umožňujú vytvárať podmienky na
optimálne využitie jednotlivých typov teodolitov.
Pri posudzovaní presnosti teodolitu je dobrým

kritériom vefkosť najmenšej, ešte priamo odčítanej
uhlovej hodnoty Di, ktorá je priamo závislá na prí-
slušnej kvalite dalekohfadu a ostatných optice

Ooc. Ing. Juraj Šolc. CSc.,
Katedra geodézie SVŠT. Bratislava

kých prvkoch (tvoria optické predpoklady kvality)
a od ďalších zariadení zabezpeČujúcich mechanic-
kú stabilitu a kvalitu teodolitu (tvoria mechanické
predpoklady kvalityJ. Všetky tieto faktory určujú-
ce kvalitu prístroja zabezpečujú dosiahnutelnú
presnosť teodolitu udávanú obyčajne str e dno u
c h Yb o u meraného smeru vo dvoch poloh:ich
ďalekohladu ma [1] (pozri tab. 1J.

Presnost teodolitu! podla čítanía (Ji ma

Malej pres- desaťminutové 5-1OC < 80cc
nosti
Strednej pres- minutové 1- 2c < 20cc
nosti
Presné sekundové 1- 2cc 3-6cc
Velmi presné desat. sekundy 0,2- lcc 1-200

Podla využitelnosti, v závislosti od vyžadovanej
presnosti meračských prác, možeme teodolity ešte
deliť na:

stavebné (desaťminutovéJ, vhodné pre prá-
ce v stavebníctve, pri topografických prácach
a pod.,
in ž i n i e r s k e (minútové), vhodné pre mera-
nie v polygónovej sieti, v tachymetrických prá-
cach a jednoduchších vytyčovaniach,
p r e s n é (sekundové), využitelné pri zhusťo-
vaní bodového pola, pri presných meraniach
v inžiniersko-priemyselnej geodézH, v presnej
tachymetrii, pri optickom meraní dÍžok so 'zá-
kladnicovou latou a pod.,
vel m i p r e s n é, precízne teodolity, poslú-
žia pri špeciálnych prácach, pri budova ni zá-
kladného bodového pola a pri špeciálnych prá-
cach v inžinierskej geodézii [1], [3].

PodIa sposobu spojenla limbusu s alh1dádou pr1
bežných teodolitoch používaných v praxi sme mohli
tieto deliť na

jednoduché alebo jednoosové,
repetičné a
s deleným kruhom na posun.
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Stretávame sa niekedy ešte aj dnes, že teodolity sa
hlavne delia na jednoosové a dvojosové, hoci táto
klasifikácia už dnes stratila na význame a je len
druhotného významu. Na výrobu delených kruhov
sa donedávna používali výhradne ušlachtilé kovy,
v súčasnej dobe prevládajú už kruhy sklené. Postup-
ne sa zavádzajú razne druhy kódových a špéciál-
nych kruhov. Podfa materiál ov delených kruhov,
snímania meračských údajov, ako aj konštrukcie
mažeme deliť teodolity na [6]:

s kovovými kruhmi [jednoosové a dvojosové),
so sklenými kruh mi, často označované ako op-
tické teodolity [repetičné a s kruhom na posun
čiže reiteračné),
s kódovými kruhmi, často označované ako kó-
dové teodolity, ktoré mažu byť

čiarové, napr. sovietský kódový teodolit,
číslicové, napr. Ertelov,
v systéme BCD - dvojkovodesiatkovom, na-
príklad MOM-KoB1,

- \mpulzové a
iné vo vývoji so špeciálnymi kruhmi, napr.
systém kovovej zubovej spojky pri Opton Reg-
Elta 14 alebo
pre potenciometrické snímanie, např. pri
teodolite Siemens T pot.,

s dvojitými delenými kruhmi [kódovým a skle-
ným pri ART alebo s kódovým a špeciálnym kru-
hom, napr. pri Opton RegElta 14).
V poslednej dobe sa robia pokusy s použitím

elektroindukčnej alebo časovej metódy snímania
polohy zámery pri digitálnych alebo kódových teo-
dolitoch [4].

3. Podfa sposobu oděítania

Podla spasobu odčítania meraného alebo vytyčo-
vaného smeru, ktoré sa v súčasnej dobe používa,
mažeme zhruba teodolity deliť podla schéma 1.
Pri moderných teodolitoch jednotlivé spasoby odčí-
tania sa značne prelínajú, vhodne dopíňajú; tak
napr. pri teodolite ART je registrácia na magnetic-
kú pásku, pričom je digitálny spasob odčítania, ale

len po mechanickom koincidovaní. Pri najnov-
ších typoch presných sekundových teodolitov sa
v poslednej dobe zavádza p o I o d i g i tál n y spa-
.sob koincidenčného čítania, kde nie je už potrebné
spočítavať príslušný počet koincidujúcich sa dieli-
kov, odpovedajúcu desiatkam minút, ale čítanie
sa objaví v digitálnej forme. V súčasnej dobe naj-
používanejšťm a možno povedať najvýhodnejším
spasobom odčítania na minútových teodolitoch je
stupnicový mikroskop; ú p r a v a m i k r o s k o -
P u napr. pri nových teodolitoch VEB Carl Zeiss
Jena typu Theo 020 A maže byť ako uvedeno v sché-
ma 2 [2]:

Používatef má teda možnosť vybrať si z toho isté-
ho typu teodolitu ten najvhodnejší spasob odčíta-
nia, čo doteraz tak nebývalo.
Delenie teodolitov na teodolity s v i z u á lny m

odčítaním a na teodolity r e g i str a č n é, má aj
velký praktický význam z týchto davodov:
Teodolity s vizuálnym odčítaním sú len jednotli-

vé prístroje, bez ďalšej priamej nadvaznosti na celý
tok informácií v geodézii. Mažeme ich použiť kedy-
kofvek, bez vačšej prípravy.
Registračné teodolity sú už organickou súčasťou

integrovaného spracovania meračských údajov. Ich
nasadenie do praxe vyžaduje starostlivú prípravu
na zabezpečenie plynulého toku meračských infor-
mácH, volbu najvhodnejšieho spasobu prenosu úda-
jov z polného pracoviska do výpočtového strediska
a pod.

4. Podfa spojenia s diafkomerným zariadením

Medzi dvoma svetovými vojnami sa v gElOdetickej
praxi rozšírilo optické meranie dížok dvojobrazo-
vými dialkomermi. Toto sa riešilo alebo pomocou
nasadzovacieho zariadenia na ďalekohrad teodoli-
tu, alebo zabudovaním diarkomerného zariadenia
do samotného teodolitu, napr. Zeiss-Redta. Takto
vznikli osobitné dialkomerné teodolity [DT) [3].
Dnešná situácia je podobná s tým rozdielom,že

ide o spojenie teodolitu s elektronickým dialko-
merom a takto vznikli elektronické diafkomerné

-_I __ ~~o_t_o_gr_a_fi_c_k_é__

- ~_I_n_a_d_i_e_rn_l_l_p_ás_k_u_

_ l_n_a_m_a_g_n_e_t_ic_k_Ú__páskuodčítací
mikroskop

koincidenčné
odčítanie

I~~-" ~ ~___ --I ~ čiarové

čiarový I I stupnicový II ostatné I I
s indexom __ m_i_k_ro_s_k_o_p__ _ __ sP_O_S_O_b_y__ r - - bisekcia.

-I polodigitálne
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I
v šesťdesatinnom delení _~l

s pravosmerným delením 1

1
_. -1- stupňo on________ ------ i ,--_____________ v V I--------------. 1-: stupnicový mikroskop I:~I =-

~ __ s_p_r_a_v_o_:_e_[:_:_í~_s_m_e_r_n_ý_mI-· - I _1 v S~?~~~Oo~~~~::~ 1

teodolity (EDT) alebo často označované ako elek-
tronické tachymetre (ET) [5]. Podfa spojenia teo-
dolitu s diafkomerným zariadením mažeme rozlišo-
vať teodolity:

štandardné, vystrojené nitkovým diafkomerom,
diafkomerné, s trvale zabudovaným diafkome-
rom alebo s nasadzovacím diafkomerom,
elektronické dialkomerné teodolity s trvale za-
budovaným elektronickým diafkomerom (ED)
alebo s nasadzovacím ED. Prístroje sú konštruo-
vané na meranie šikmých vzdialeností, vodorov-
ných vzdialeností a prípadne aj na meranie pre
výšení.

Podla obsluhy mažeme EDT rozdeliť na prístroje s
mechanickou obsluhou,

- poloautomatickou prevádzkou,
- plnoautomatickým systémom.
Ak používame pomenovanie elektronický tachy'

meter, potom musíme nAlOv tachymeter rozšíriť a
dať do súvisu s ostatnými v bežnej meračskej praxi
používanými teodolitmi. V niektorých cudzích re-
čiach každý teodolit vystrojený dialkomerom je ta-
chymeter. U nás slovo tachymeter má užší špec1fic-
kejší význam, aspoň dodnes, ako napr. v nemeckom
jazyku, kde aj dvojobrazový dialkoll1er Redta a tele-
meter BRT je pomenovaný ako tachymeter. V prípa-
de, že príjmeme označenie ele'ktronický tachymeter,
potom by bylo účelné rozlišovať prístroje na mera·
nie smerov. a dížok na:
- tachymetre
teodolit s nitkovým diafkomerom
diagramový
- presné tachymetre
s dvojobrazovým diafkomerom
tele "11etrické
- elektronické tachymetre.

5. Špeciálne teodolity'

Špeciálne teodolity sa pouzlvaJu na meranie
raznych objektiv v geodézii a v blízkych vedných
odboroch, ako je družicová geodézia, geodetická
astronómia, banské meračstvo, v stavebníctve,
v meteorológii atd. Špeciálne teodolity v zásade ma-
žeme deliť na:

bežné teodolity,' vystrojené špeciálnym doplňu-
júcim zariadením, ktoré mažeme pripevniť alebo
nasadiť na bežné teodolity a tak dostaneme
špeciálny teodolit ako napr. buzolový teodolit,
laserový teodolit, gyroteodolit a pod.,
špeciálne teodolity, určené a použitel'né prevaž-
ne len pre určitý druh meračských prác ako sú
gyroteodolity, balónové teodolity, zvislicové pre-
mietače, závesné teodolity a pod.
Bežné teodolity vystrojené špeciálnymi doplňujú- .

cimi zariadeniami obyčajne nedosahujú presnosť
a pohodlnosť merania ako špeciálne teodolity alebo
prístroje. SÚ však použitefnejšie pre viičší okruh
prác, čo vykompenzuje ich čiastočné nevýhody.

V posledných rokoch výrobcovia teodolitov sna-
žia sa tieto vystrojit čím viičším množstvom doplňu-
júcich zariadení, čo robíteodolity univerzálnejšimi,
najmii v menších organizáciách, kde je menej me-
račských prác čo do množstva, ale pritom raznoro-
dých. Pri získavaní nového prístroja musíme si pre-
to všímať aj rozne dopňujúce zariadenia. Takto jed-
noúčelovosť a univerzálnosť novodových teodoli-
tov sa vhodne dopfňajú [6].

Na záver treba podotknúť, že uvedený príspevok
nevyčerpáva všetky hfadiská a možnosti klasifiká-
cie teodolitov a nevylučuje aj iné optimálnejšie
usporiadanie a triedenie týchto prístrojov. Prí-
spevok má za cief poskytnúť stručný p r e h I a d
o súčasnom stave a rozdielnosti jednotlivých typov
teodolitov podIa názoru autora a poukázať na nut-
nosť a účelnosť kategorizácie novodobých teodo-
litov.

[1] OEUMMLICH,F.: lnstrumentekunde der Vermessungs·
technik, Verlag Bauwessen, Berlín 1972

[2] FEI5L, W. - OSWALO, U.: Aufbau und Wirkungs-
weise der Teilkreisablesesysteme der Theodolit-Ty-
penreihe A, Jaener Rundschau 1974,/1 _

[3] GAL, P.: Geodézia v stavebníctve, Bratislava, SAV
1956

[4] HAUF, M.: Digitální theoq,olíty se základy automati-
zace měi'ických prací, SNTL, Praha 1969

[5] MICHALCÁK, S.: Vývol elektronických tachymetrov
a diaIkomerov, Geodetický a kartografický obzor
1973/5

[6] SOLC, J. - SOVAN, M.: Nová technika v geodézii,
Bratislava 1973

Do redakce došlo 27. 11. 1974

Lektoroval: Ing. Jiři Adámek, CSc., VÚGTK v Praze

Upozorňujeme, že v Technickém týdeníku č. 26/75
z 25.. 6. t. r. byly uvei'ejněny podmínky literární sou-
těže Ceské matice technické pro oceňování vysoko-
školských učebnic technického zaměření.
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Sluneční zatmění, které nastalo v sobotu 28.
srpna 1802 při východu Slunce, nebylo možné po-
zorovat z královské hvězdárny v Klementinu: va-
dily pražské věže. Proto tehdejší ředitel hvězdár-
ny a univerzitní profesor astronomie Alois David,
[1757-1836, obr. 1) učený kanovník premostrát-
ského řádu, konal pozorování na "u Prahy leží-
cím Lorenzbergu, za starých časů zvaném Petřín."
Protože však přesné astronomické určení polohy
pozorovacího místa je velmi pracné a zdlouhavé,
rozhodl se připojit "Lorenzberg" ke Klementinské
hvězdárně triangulací. To byl počátek tzv. Da-
vidova trigonometrického měření Prahy, jehož
výsledky byly uveřejněny právě před 170 lety,
roku 1805 [1]. Na obr. 2 je schema sítě, reprodu-
kované z Davidovy knížky. Známější a ovšem
mnohem rozsáhlejší měření Jiittnerovo bylo dokon-
čeno o 7 let později a uveřejněno až v r. 1823
[2,3].

První Davidovou starostí bylo změření základny.
Vhodné místo pro ni nalezl u tzv. Belvederu, na
dnešní Letenské pláni: východním koncem zá-
kladny [A - viz obr. 2) byla kaplička v polích,
přibližně na rohu dnešních ulic Letohradské
a Dvenecké, západním koncem [B) - kámen se
značkou, vzdálený asi 674 m ve směru prodlouže-
né Letohradské ulice. Tuto základnu změřili na
Davidovu žádost ve dnech 14. a 15. dubna 1803
žáci dělostřelecké školy, se svým učitelem Fran-
tiškem Mandlem. K měření užili čtyř dřevěných
latí, dlouhých 2 vídeňské sáhy, porovnaných se
vzorovým sáhem, který byl zhotoven r. 1776 Voigt-
Ui.nderem ve Vídni a patřil dělostřelecké škole.
David podrobně popisuje historii tohoto základní-
ho měřítka a jeho srovnání s toisou a metrem.
Jako výslednou délku základny uvádí David 355,
3261 víd. sáhů [1 víd. sáh = 1,896484 m) a tato
délka byla vychozi i pro triangulaci Jiittnerovu
[2, 3].

V místech, kde se Letenské sady začínají svažo-
vat v Vltavě, byla ještě v Davidově době pevnost-
ní stěna. Zvolil tedy David pomocnou základnu
DM uvnitř hradeb, zhruba v polovině svahu, v pro-
dloužení dnešních mostů Švermova a Čechova
tak, aby z těchto bodů bylo možné měřit všechny
potřebné úhly na body ve městě. Přitom bod M
byl pomocí zedního kvadrantu hvězdárny vytýčen
v jejím poledníku, čímž byla určena orientace
celé budoucí sítě. Délka přenesené základny byla
určena pečlivým proměřením čtyřúhelníka ABMO
s dalším pomocným bodem W v blízkosti M (na
obr. 2 nejsou všechny záměry zakresleny).

Alois David měřil úhly 7-palcovým sextantem
Dollondovy výroby, upevněným na stativu a podle
potřeby (při větších rozdílech výškových) zaváděl
redukce pro převod skloněných úhlů na vodorov-
né. K určení potřebných výškových úhlů užil
VoigtUi.nderova kvadrantu, zapůjčeného z dělostře-
lecké školy. Další pozorovatel měřil pro kontrolu
úhly z volné ruky 7-palcových sextantem Trough-
tonovým: rozdíly změřených úhlů byly podle Davi-
da v mezích 10-15" a pouze mimořádně dosáhly

Ing. Georgij Karský, CSc.,
Výz.l<umný ústav geodetický, topografický a kartografický

v Praze

hodnotu 20". David později rozšířil svá měření na
některé další pražské věže, "aby získal větší po-
čet pevných bodů pro zhotovení plánu města Pra-
hy."

V létě roku 1804 použil Josef Jiittner VoigtHin-
der ova kvadrantu k výcviku svých dělostřelců
v úhlových měřeních. Vycházejíce ze stejné zá-
kladny AB a odvozené základny cd zaměřili řadu
pražských věží. Rovněž výsledky tohoto měření
jsou zahrnuty do Davidovy knížky [1]. Na obr. 2
jsou vyznačeny všechny body takto vzniklé sítě,
ale zakreslené spojnice neodpovídají přesně ani
postupu měření, ani výpočtu. V tab. 1 je uveden
přehled bodů Davidovy sítě v pořadí a s původ-
ními názvy uvedenými v textu [1] (názvy na
plánku obr. 2 jsou odlišné). Body byly dodatečně
očíslovány, vyznačeno kým byl který bod zaměřen
(D. = David, J. = Jiittner) a připojena identifika-
ce bodů na základě srovnání popisu z [1] s [4, 5]
(K. = kostel).

V této patrně první pražské triangulaci byly
body - většinou věže - zaměřovány vesměs pro-
tínáním vpřed a polohy počítány po jednotlivých
trojúhelnících z nutného počtu prvků. Vyrovnávací
počet nebyl tehdy ještě znám. Proto tam, kde
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Ů. Původni název IdentifikaceZaměfil

O Sternwarte Věž Klementina.
- Počátek souřadnic, David ne-

uvádí.
--
I Stift Strahov K. Nanebevzetí P. Marie,

J. Strahovské nádvoří.
Malá věžička mezi dvěmi velkými

2 Kapuziner K. P. Marie Andělské, Loretánské
J. nám.

3 Laureta K. Narození Páně - Loreta.
J. Východní věž nad vchodem

s hodinami a zvonkohrou.
4 Ursuliner K. sv. J. Nepomuckého,

J. Kanovnická ul.
5 Barnabiten K. sv. Benedikta, Hradčanské

J. nám.
6 Lorenzberg K. sv. VavÍ'ince, Petřínské sady.

D.,J. Kulatá makovice nad kupolí
(žádná ze 2. věží).

7 SchloJ3thurm Chrám sv. Víta.
D.,J. Hlavní věž - zvonice s hodi-

nami.
8 Karmeliter K. P. Marie Vítězné,

J. Karmelitská ul.

9 Niklaskirche K. sv. Mikuláše, Malostranské n.
J. Špička kupole.

10 Augustiner
J.

II Laboratorium
J.

12 Wissehrad
D.

13 Karlsthurm
D.

14 Neustiidter
Rathaus J.

15 Teynthurm
J.

16 Stephans-
thurm D.

17 Jakobsthurm
D.

18 Bubnakirchel
J.

19 Petersthurm
D.

20 Žižkaberg
J.

r.;.

-.-
..••.
,,,..

"'" +l+l- +l+l- +l+l-

J'#'-.-
,~

,..-..
•.•.,.

Letohrádek královny An~y.
T. zv. Tychonova budova, býv.
dělostřelecká laboratoř - severní
špička
Bod v blízkosti přerušené zdi,
u palisád na Vyšehradě (dnes ne-
existuje).
Chrám sv. Cyrila a Metoděje,
Resslova ul. Dříve (do r. 1783)
kost. sv. Karla Boromejského.
Novoměstská radnice, Karlovo
nám. Věž radnice.
K. P. Marie před Týnem, Staro-
městské nám. Severní věž Týn-
ského chrámu.
K. sv. Štěpána, Štěpánská ul.
Velká věž.
K. sv. Jakuba, Malá Štupartská.
Západní věž.
K. sv. Klimenta, Kostelní ul.
Kostelní věžička.
K. sv. Petra, Petrské nám.
Pravděpodobně samostatná zvo-
nice.
Letohrádek na sev. svahu hory
Vírkov (objekt neexistuje).
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zvláště záleželo na přesnosti, byl volen výpočet
několika různými cestami a výsledky průměrová-
ny. David s uspokojením konstatuje, že vzdále-
nosti bodů č. 6 a 7 od počátku z jeho a Jiittnerova
měření se neliší o více než 1 sáh. Oba tito autoři
vztahovali souřadnice bodů ke Klementinské hvěz-
dárně jako k počátku a orientovali souřadnicové
osy (ještě neoznačované písmeny a znaménky]
do poledníku a prvního vertikálu. Souřadnice udá-
vali v úhlových ("] i délkových jednotkách (Klaf-
tel' = Kl = víd. sáh]. David při tom užil elipsoidu
(vel. poloosa =3362328 Kl = 6376,6 km, 1/330],
Jiittner koule (poloměr = 3358567 Kl =6369,5 km].

Jiittnerova triangulace, jejíž měření a výpočty
byly dokončeny r. 1812 a výsledky uveřejněny r.
1823 [2, 3] byla podnikem podstatně rozsáhlej-
ším: síť trigonometrických bodů překrývá praktic-
ky ještě dnešní území souvislé pražské zástavby.
Jeho kniha neobsahuje podrobné úvahy ozpůso-
bech měření a výpočtů, o přesnošti, srovnávání
délkových měřítek atd., jako práce Davidova. Ve
stručné, jak bychom dnes řekli, technické zprávě
popisuje Jiittner postup měření a p'ak následují
ohsáhlé seznamy souřadnic. Jiittner zavedl výji-
matelné centrické signály (tyče s věchtem slá-
my] a hleděl měřit v trojúhelnících všechny tři
úhly. Z počátku užíval VoigWi.nderova kvadrantu
(odečítání na minuty [1]], později zapůjčeného
teodolitu anglické výroby (W. et Jones Nro 135
Holborn, Londýn], který měl odečítací přesnost
3' (odhady na 30-40" [2]]. Polohy bodů počítal
z většího počtu různých trojúhelníků (nejen ze
znázorněných na schematu sítě v [2], jak by se
mohlo zdát ze studie Pudrovy [3]], a teprve po
zprůměrování určil z těchto bodů protínáním
vpřed polohy pražských kostelů. To mu mohlo do
jisté míry nahradit tehdy ještě neznámé vyrovnáva-
cí postupy.

Zajímavé je, že ač Jiittner využil stejné základny
AR jako David (cituje k tomu [1]] a stejně defi-
nované (ale nově určené] orientace sítě, ač sám
David měřil na hvězdárně Reichenbachovým uni-
versálem některé důležité úhly pro Jiittnerovu
triangulaci a napsal předmluvu k Jiittnerově kni-
ze, přesto v ní není zmínky o polohách bodů,
uveřejněných Davidem v r. 1805. Jako by Jiittnera
ani nenapadlo, že by mohl porovnávat výsledky
těchto dvou prací. Uděláme to později za něj. Při-
tom se zmiňuje o svém měření z r. 1804, kterého
však ve své práci již nepoužil.

Bude nás asi zajímat přesnost těchto starých
měření. Jejich patrně první srovnání s měřením
moderního typu provedl Robert von Sterneck, který
zaměřil v Praze r. 1877 řadu bodů s připojením na
bod vojenské triangulace Ďáblice [6]. Toto měření
můžeme považovat za první moderní pražskou
triangulaci, provedenou a vyrovnanou podle do-
dnes platných zásad. Sterneck ve své práci [6]
porovnal vzdálenosti 9 Jiittnerových bodů od věže
chrámu sv. Víta se svými výsledky, nalezl pro ně
převodní koeficient q = 0,99960, a po jeho zave-
dení zbytkové rozdíly vzdáleností v .rozmezí
-0,85 m až +0,72 m, které dávají střední kvad-
ratickou hodnotu ± 0,43 m. Konstatuje též, že uve-
dený koeficient q nelze vysvětlit zanedbáním pře-
vodu délky Davidovy základny na mořskou hladi-
nu, ale jen tím, že použitá dřevěná měřítka byla
poněkud kratší (asi o 1,5 mm], než jejich délka
odvozená Davidem.

Později Petřík [7] porovnával pražské sítě Jiitt-
nerovu, katastrální a Sterneckovu. Použil k tomu

7 bodů, které považoval za identické ve všech
třech soustavách. Spojil je do uzavřeného poly-
gonu a průměrováním vypočítal pro převod bodů
Jiittnerových do systému Sterneckova úhel natoče-
ní e = 1'59", rozměrový koeficient q = 0,99979
a střední chyby v souřadnicích mx = ± 0,29 m,
my = ± 0,41 m a v poloze ms = ± 0,50. Autor
článku však nenalezl v literatuře podobné zhodno-
cení údajů Davidových.

Srovnatelné hodnoty získáme určením transfor-
mačního vztahu mezi dvojicí souřadnicových sou-
stav. Vyrovnáním za podmínky minimálního sou-
čtu čtverců vzdáleností transformovaných a da-
ných bodů odvodíme parametry transformace, tj.
posuny a, b těžiště transformované soustavy bodů,
úhel jejího natočení e a rozměrový koeficient q.
Z odchylek v souřadnicích pak nalezneme střed-
ní chyby transformovaných bodů mx, my, ms, příp.
polohové odchylky Li. Postup a výpočetní vzorce
pro odvození těchto parametrů uvádí např. Ry-
šavý [8].

V tab. 2 jsou uv;édeny výsledky několika tako-
vých srovnání. Transformace T1 je počítána ze
všech identickýcrh bodů tabulky 1, určených po-
rovnáním popisů v [1] a [2] a předběžným srov-
náním souřadnic. Přitom byly vyloučeny body: č. 8
(rozdíl v poloze 14,62 m], č. 12 (podle popisů
netotožné), č. 13 [Jiittner neuvádí], č. 17 (rozdíl
v poloze 11,53 m], č. 19 (rozdíl v poloze 22,71 m]
a Č. 20 (Jiittner neuvádí]. Počátek souřadnic (č. O
- Klementinská hvězdárna] byl uvažován jako
každý jiný fyzický bod, zahrnutý do měření.
Transformace T2 Je počítána pouze z bodů, za-
měřených Davidem (tj. č. O, 6, 7 a 16], v T3 se
uplatnilo všech 10 bodů, které považoval za iden-
tické ve své době Sterneck ([6], body z T4 a 5
dalších] a v transformaci T4 jsou užity body č. 7,
14, 15, 16 a 20 z tab. 1.

Z tab. 2 lze vidět, že přes rozdílný výběr bodů
a jiný způsob výpočtu dostaneme pro hodnocení
Jiittnerovy sítě podobné výsledky jako odvodili
Sterneck a Petřík. PokUd jde o nejstarší síť Da-
vidovu, musíme konstatovat, že její přesnost je
podle všech parametri'i 2-3 X nižší, než přesnost
sítě Jiittnerovy. Přesto by ovšem postačila jako
podklad i pro mapy dosti velkých měřítek. Je
přitom jistým ověřením správnosti uvedených vý-
sledků skutečnost, že el + e3 = 7'24" == e4 = 7'56"
a ql. q3 = 1,00017 == q4 = 1,00010.

Nabízí se nám nyní vysvětlení, proč se Jiittner
nezmiňuje o polohách Davidových. Ve své knize
[2] porovnává např. 3 různá určení vzdálenosti
"Lorenzbergu" a Ďáblické pyramidy (vychází
z nich m = ± 1,23 m], dvojice určení poloh tří
kos telů (ms = ± 4,38 m], i různá určení některých
úhlů (m = ± 46"]. Jistě tedy také porovnali spolu
s Davidem souřadnice svých identických bodfi.
A tu zjistili (zejména u bodů námi vyloučených]
mnohem větší rozdíly, než jaké očekávali a pro
něž neměli výklad. Uvažujeme-li o tom dnes, je
nám zřejmé, že postup Jiittnerův byl dokonalejší.
Kromě toho se zdá, že David přecenil přesnost
měření sextantem a neuvážil možnost vzniku
velkých systematických chyb při ztotožňování ob-
razů rfizně vzdálených, různě vyhlížejících a osvět-
lených věží v zorném poli sextantu. V některých
případech nelze vyloučit ani záměnu cílů.

Je ovšem třeba si uvědomit, že sextant byl v té
době jedním z nejvhodnějších přístrojů pro měření
tohoto druhu (sám Jiittner [2] si stěžuje, že Voigt-
landerův kvadrant je těžký a nepohodlný]. První
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Označení TI T2 T3 T4

Transformace sítě Davidovy Davidovy Jiittnerovy Davídovy
do systému Jiittnerova J iittnerova Sterneckova Sterneckova

Body měřené D., J. D. J. D., J.

Počet bodů 15 4 10 5

a Cm] -1,12 -0,36 +5494,49 +5496,10
b Cm] +0,68 +0,95 +3435,06 +3435,62
6 5' 43" 3' 58" ľ 41" 7' 56"
q 1,00048 1,00014 0,99969 1,00010

m", Cm] ±1,57 ±1,74 ±0,39 ±1,O9
mli Cm] ±0,90 ±1,27 ±0,47 ± 1,16
m. Cm] ±1,81 ±2,15 ±0,61 ±1,59

L1prilm. Cm] 1,42 1,91 0,54 1,51
Llmax. Cm] 4, II 3,05 0,98 1,96

stroje pro měření úhlů, podobné teodolitům, kon-
struoval Ramsden v letech 1780 až 1790 [9] a byly
to stroje rozměrné a těžké. Postupy vyrovnáva-
cího počtu pak uveřejnili Legendre, Andrain
a Gauss v letech 1806 až 1809 [10].

Davidovi zůstává zásluha, že byl iniciátorem
změření základny, použité i pro pozdější a do-
konalejší měření, a že byl původcem prvního ur-
čení poloh pevných bodů v Praze. Stanovil rov-
něž astronomickou polohu výchozího bodu - Kle-
mentinské hvězdárny i základní orientaci prvních
pražských sítí. Jeho teoretické úvahy o přesnosti
měřenI a výpočtů triangulace patrně také ovliv-
nily pozdější činnost Jiittnerovu. Davidovy výsled-
ky byly po dlouhou dobu považovány za aktuální:
cituje je Sterneck [6] a ještě Novotný se r. 1905
vrací k jeho astronomickému určení polohy hvěz-
dárny [11].

Přínos Aloise Davida ke geodézii se neomezil
jen na epizodu, vzpomínanou v tomto článku. Je
dobře známo, že se věnoval určování astronomic-
kých poloh mnoha míst v Čechách, že určoval
délkové rozdíly pomocí světelných záblesků na
kopcích a v jeho pracích nalezneme např. i další
příležitostnou mís'ní triangulaci [12]. Lze se
domnívat, že tato Davidova činnost měla svůj vý-
znam pro rozvoj vědecké geodézie v českých ze-
mích, které zůstávaly poněkud stranou od velkých
stupňových měření 18. a začátku 19. století.

[IJ DAVID, A.: Trigonometrische Vermessungen zur
Verbindung der k. Prager Sternwarte mit dem Lo-
renzberg ... Prag 1805.
(Knihovna VÚGTK - inv. č. 23975.)

[2J JUTTNER, J.: Trigonometrische Vermessung der ko-
nigl. Hauptstadt Prag und ihrer Umgebungen von
1804 bis 1812. Prag 1823.
(Abh. der kM. bOhm. Gess. der Wiss., Bd. Il,
1822-1823. Zákl. knih. ČSAV - sign. 2 Z2 C 5.)

[3J PUDR, J.: Trigonometrické měřenI Prahy a okolí
v letech 1804 až 1812. Zvl. otisk z čas. "Zeměmě-
řičský obzor" čís. 5, roč. 4/31. Praha 1943.

[4] Praha. Plán kulturních památek. Praha 1960.
[5 J Pražský informátor. Praha 1971.
[6] STERNECK, R. von: Trigonometrische Bestimmung

der Lage und Hohe einiger Punkte der konigl.
Haups1Jadt Prag. Separat-Abdruck ans den "Mit-
theilungen des k. k. miliUir-geographischen Insti-
tutes", VII. Band. Wien 1887.

[7 J PETŘIK, J.: Přispěvekku posuzování trigonometric-
kých sítí pražských. Zvláštní otisk ze "Zeměměřič-
ského Věstnfku" r. 1915. Praha 1915.

[8] RYŠAV? J.: Nižší geodézie. Praha 1949.
[9 J RYŠAV?, J.: Vyšší geodézie. Praha 1947.

[10 J BOHM. J.: Vyrovnávací počet. Praha 1964.
[11 J NOVOTNY. F.: Versuch die geographischen Koordi-

naten der k. ,k. Sternwarte in Prag geodlitisch
abzuleiten. Separatabdruck aus den Sitzungsbe-
richten der kon, bohm. Gess. der Wiss., Prag, 1905.

[12J DAVID, A.: Trigonometr:sche Vermessung, astrono-
mische Ortsbestimmung des Egerlandes... Prag
1824. (Knihovna VÚGTK- inv. č. 10407.)

Do redakce došlo 9. 12. 1974

Lektoroval:
Ing. Jan Strnad, Geodetický ústav, n. p., Praha

(XIII. burza technických zlepšení)

11. září 1975
BRNO - Muzeum dělnického hnutí Brněnska

V programu jsou zahrnuty informace československých
a zahraničních výrobců o novinkách přístrojové techni-
ky, pomůcek a materiálů pro geodetická, kartografická,

reprografická a kartoreprodukční pracoviště. Pro účast-
níky GlD je .zajištěn volný vstup na výstaviště a před-
nostní informace u vybraných veletržních expozic.

Informace: Geodézie, n. p.

Běhounská 26

60168 Brno
Ing. Koutný, tel. 238 58
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Význam tvorby poj itickovýchovných máp,
odborný seminár

Slovenská kartografia, n. p., v Bratislave v snahe čo
najviac priblížiť a vysvetliť aktuálne spoločensko-po-
litické udalosti najširším vrstvám obyvatelstva začala
s tvorbou máp, ktgré ako kombinácia nástennej mapy
a grafického piagátu nielenže vysvetlujú udalosť, ale
zobrazujú lokalitu spomínanej udalost!. Takto mapa
vlastne prekračuje svoju klasickú oblasť, t. j. využívanie
ako orientačnej pomocky, ale stáva sa médiom slúžia-
cim na politicko-propagačné účely.
Za účelom prediskutovania problémov tvorby týchto

máp na čo najširšom f6re Závodná pobočka SVTS pri Slo-
venskej kartografi! v spolupráci s vedením podniku zor-
ganizovala dňa 11. marca 1975 odborný jednodňový semi-
nár na tému "Význam a tvorba politickovýchovných
máp". Seminára sa zúča~tnili zástupcovia Výskumného
ústavu geodézie a kartografie, Katedry mapovania a po-
zemkových úprav SVŠT, Slovenského úradu pre tlač
a informácie a Vojenskej polltickej akadémie Klementa
Gottwalda.
Ťažiskom seminára bola prednáška pripravená Slo-

venskou kartografiou, ktorá zhrnula vývoj tvorby máp
s politicko-propagačnou tematikou vo svete a u nás, ako
i naznačila možnosti a problémy vydávania takýchto
máp v edíci! polltlckovýchovných máp.
Po prednáške boli v širšej diskus!! prerokované smery

ďalšieho vývoja, ako i konkrétne návrhy týkajúce sa te-
matickej a graflckej reallzácie. Začatie vydávania máp
tejto edicíe Slovenskej kartografie bol o hodnotené klad-
ne a účastníci prejaviU ochotu spolupracovať v ďalšom
období na ich skvalltnenie a zintenzívnenie vydávania.

Ing. Mikuláš Farkaš,
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava

Seminár "K niektorým problémom
tematickej kartografie"

Dňa 29. aprHa 1975 sa konal v Bratislave v zasadacej
miestnosti n. p. Geodézia seminár na tému "K niekto-
rým problémom tematlckej kartograf1e", za prltomnostl
36 účastníkov, predstavltelov 18 inštitúcií. Usporiada-
telom tohto seminára bola Závodná pobočka SVTS pri
n. p. Slovenská kartografia, Bratislava, v spolupráci
s Odbornou skupinou pre kartografiu SGKS SVTS.
Prudký rozvoj sociallstickej spoločnosti kladie stále

vačšie nároky na rozvoj a dokumentovanie poznatkov
o prírode i sociálnoekonomickej činnosti ludí. Rozvoj
vied, techniky a ekonomiky žiada stále vačšie množstvo
informáci! a mapa ako komunikačné médium zohráva
v tomto smere významnú úlohu. Rastúce využívanie prí-
rodných zdrojov, regionáine plánovanie i komplexná' ana-
lýza krajiny si vyžaduje tematické mapy v oblasti geo-
grafie, geol6gie, hydrol6gie, pedol6gie a iných vied. Na
druhej strane rastúci záujem o tieto mapy vyv-olává po-
žiadavku moderných sposobov vyhotovovania máp. Uve-
dehé skutočnosti boll podnetom na usporiadanie seminá-
ra na uvedenú tému so zámerom venovať pozornost
progresívnym metódam v kartografickej vede a jej
realizáci! v praxi.

Seminár otvoril Ing. Albert K e lem e n, ktorý pod-
čiarkol úlohu tematickej kartografie akÓ významnej
zložky modernej teoretickej aj apllkovanej kartografie.
Uviedol, že seminár sa koná v období po ukončení post-
graduálneho štúdia viacerých kartografov, ktorí možu
priespieť svojimi poznatkami zo štúdia, v čase, ked sa
rozvinul výskum, ktorý rieši niektoré otázky tematickej
kartografie, a keď slovenskí geografi a kartografi pri-
pravujú vrcholné atlasové dielo - Atlas SSR.

Na seminári odznelo osem referátov, z ktorých každý
sa svojím sposobom dotýkal problémov tematických
máp. Referáty prednesené na seminári sú publlkované
v zborníku prednášok a boll dané k dispozic!! všetkým
účastníkom seminára. Prednášatella sa zaoberal! nasle-
dovnými témami:

Ing. Pavol Kmeť k o: Kartografia v spoločenskej
komunikáci! informacií.
Ing. Zdenko Mat u I a: Kartografická tvorba na Slo-
vensku.
Ing. Milan Háj e k, CSc: Problémy deHnovania systé-
mu tvorby máp.
RNDr. Jozef Kr c h o, CSc: Niektoré matematické
aspekty automatizácie výpočtu a vykreslenia izo-
čiar, izočiarových polí na priklade výškopisu.
Ing. Ján P r a v d a: Nová klas!fikácia met6d karto-
grafického znázornenia.

- Ing. Mikuláš Far k a š: Problémy tvorby relléfnych
máp.

- Ing. Ladislav C a n i g a: Normallzácia mapy.
- Ing. Albert K e lem e n: Podkladová mapa - základ

10kaUzácie tematického obsahu.
V diskusi! k predneseným referátom postupnevystú-

pili: Ing. Milan Háj e k, CSc., doc. Ing. Lubomír L a u e r-
ma n n, CSc., Ing. Bohumil S í d I o, RNDr. Alžbeta
I van i č k o v á, Ing. Ján P r a v d a, Ing. Štefan T ó t h
a zaujall stanovisko k problematike prednesených referá-
tov, prípadne ich doplnil!.
Predstavitel. Slovenského úradu geodézie a kartogra-

fie Ing. Štefan T 6 t h podakoval usporiadatelom za
organizovanie seminára a hodnotil ho ako kladný prínos
do problematiky tematickej kartografie.
Záverom sa konštatovalo, že hoci seminár mal polyte-

matický charakter, jednotlivé referáty mall k nastole-
nej téme blízky vzťah. Seminár odzrkadloval vplyv
najaktuálnejších teoretických smerov - všeobecnej te6-
rie informáci! a všeobecnej te6rie systémov a dokazuje,_
že ich posobenie na kartografiu treba podporovať a po-
kračovať v ich cielavedomom rozpracúvaní.
V kartografii vystupuje problém riešenia mnohých

teoretických a metodologických problémov samotnej
teoretickej kartografie (kartoI6gie), ako aj apUkovanej
kartografie, ktorá se v našich podmienkach rieši v roz-
nych organizáciach a inštitúciach a v značnej miere rea-
lizuje v podmienkach špecial!zovaného kartografického
podniku.
Široké uplatnenie kartografie nastoluje problém za-

vádzania automatizácie - od rozvinutia teoretických po-
stupov až po problémy aplikácie automatického vyhoto-
vovania kartografických diel.
Tematická kartografia sa neustále rozširuje čo do te-

matiky aj čo do rozsahu, preto treba mať na zreteli
otázky unif!kácie.
V tematickej kartografi! v súčasnosti zabérá význam-

né miesto tvorba komplexných tematických atlasov a
v tejto súvislosti seminár nadviazal na problematiku
vzťahu podkladového a tematického obsahu mapy.
Odporúča sa, aby problémom tematických máp stred-

ných a velkých mierok bol venovaný osobltný semi-
nár.
Účelnost, aktuálnosť a správne zameranie jednot-

livých prednášok ako i celého seminára potvrdill aj vy-
stúpenia v diskusi!.

Silvia Saitzová,
promovaná geografka,

Slovenská kartografia, n. p., Bratislava
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Z práce evropské organizace pro
experimentální fotogrammetrický
výzkum (O. E. E. P. E.)

(Zkoušky přesnosti aerotriangulace na bodovém poli
Oberschwaben)

Ing. Jil'í Šima, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický v Praze

Ve dnech 12.-14. 6. 1973 se v Bruselu konalo sympo-
sium Evropské organizace pro experimentální fotogram-
metrický výzkum (O. E. E. P. E.), na kterém byly publi-
kovány výsledky zkoušek přesnosti různých metod aero-
triangulace na bodovém poli Oberschwaben. Mezinárod-
ního experimentu se v letech 1969-1973 zúčastnila
vědecká pracoviště z 12 technicky nejvyspělejších zá-
padoevropských a skandinávských zemí. Na symposiu
v Bruselu byly analyzovány a do značné míry osvětleny
aktuální problémy týkající se' přesnosti aerotriangulace
v závislosti na velikosti a tvaru bloku, rozložení výcho-
zích bodů a způsobu matematického řešení. Většina do-
savadních úvah se vesměs opírala o matematickou simu-
laci skutečné situace, která se obvykle ukáže jednodušší
a nepostihující všechny tllložné faktory působící na přes-
nost. Bylo také obtížné objektivně porovnat různé me-
tody aerotriangulace, protože prakticky žádné praco-
viště nedisponuje programy všech tří základních skupin
tj. pro
- komplexní analytické řešení geometrických vztahů
mezi snímky a terénem,

- metodu nezávislých modelů,
- interpolační metodu s použitím polynomů.
Otevřené také zůstaly problémy porovnání výhod po-
užití širokoúhlých či zvlášť širokoúhlých snímků při
aerotriangulaci, přínos zvětšení příčného překrytu
y bloku z 20 % na 60 %, ověření shody' mezi teoretic-
kými předpoklady o přesnosti různých metod aerotri-
angulace a praktickými výsledky v rozsáhlejším souboru
dat a v neposlední řadě i několik speciálních otázek, jako
např. vliv polohy spojovacích bodů na snímku na kvalitu
vyrovnání aerotriangulace. ..
Proto v roce 1968 doporučil řídící výbor O. E. E. P. E.,

aby byl uspořádán rozsáhlý experiment a k tomu účelu
vybudováno fotogrammetrické zkušební bodové pole
v Oberschwaben (NSR). Rozkládá se na ploše 2500 km'
(40 x 62,5 km) ve zvlněném a kopcovitém terénu s nad-
mořskými výškami od 400 do 800 metrů. K rychlému
a ekonomickému vybudování zkušebního bodového pole
bylo plně využito pravidelné sítě trigonometrických bodů
1.-3. řádu (celkem 548), z nichž 484 mělo určeno i nad-
mořské výšky. Všechny body byly signalizovány čtver-
covými terči o rozměrech 60 x 60 cm a kromě toho byly
v terénu signalizovány zdvojeně všechny předpokládané
spojovací body mezi modely a řadami, aby v jedné stereo-
dvojici bylo alespoň 6 spojovacích bodů. Měřítko snímků
I : 28 000 bylo zvoleno proto, aby bylo možné zanedbat
nepřesnosti v určení polohy a výšky trigonometrických
bodů (mp= 5 -;- 10 cm, mz = 20 cm), aby celkový počet
modelů v bloku byl cca 200 a do každého modelu při-
padly průměrně 2 trigonometrické body.
Letecké snímky byly pořízeny v dubnu a květnu 1969

komorami RMK A 8,5/23 (zvlášť širokoúhlá) a RMK
A 15/23 (širokoúhlá) s podélným i pÍ'Íčným překrytem
60 %. Zkušební bodové pole bylo takto pokryto 15 řa-
dami po 26 snímcích. Celkový náklad na vybudování
pole dosáhl částky 209 000 DM, z toho vlastní snímko-
vání stálo 66000 DM.
Měření snímkových souřadnic bylo provedeno na přes-

ných stereo komparátorech Wild StK-l (TH Wien a rTC
Delft) a Zeiss-PSK (lfAG Frankfurt a Fotogrammetrická
služba holandského katastru, Den Haag) v letech
1969-1970. Na následném zpracování dat na počítačích
se podílelo zejména výpočetní středisko TH Stuttgart

s poČítačem Control Data CDC 6600. Výsledky experi-
mentu byly pak publikovány na zmíněném symposiu
O. E. E. P. E. v Bruselu zejména v následujících refe-
rátech:

Výsledky vyrovnání řadové aerotrianglllace (E. Stark)

Zkoušky byly konány v řadách o 26 snímcích (25 mo-
delů) s rozložením dvojic výchozích vlícovacích bodů
ve vzdálenosti dvoj-, čtyř-, šesti-, osmi- a 12,5násobku
vzdušné základny (b). Všechny metody zpracování dat
používaly stejných snímkových souřadnic. Porovnáním
výsledků bylo stanoveno následující pořadí metod vy-
rovnání řadové aerotriangulace podle přesnosti:

{
a?alytické řešení vztahů mezi snímky a te-

1.-2. renem,
metoda nezávislých modelů;

3. interpolační metoda s polynomy 3. stupně;
4. interpolační metoda s polynomy 2. stupně.

Poměrně pomalý a pravidelný pokles přesnosti je patrný
u řad, kde vzdálenost výchozích vlícovacích bodů ne-
převyšuje 8 b. Při větších vzdálenostech se jeví mar-
kantní pokles přesnosti výšek, avšak vývoj středních
chyb polohových souřadnic je i nadále téměř lineární.
Pro vzdálenost 6 b lze z obsáhlého souboru dat z vvhod-
nocení širokoúhlých snímků vybrat tyto průměrné
údaje:

Metoda
1
2
3
4

m"
± 12 pm
11
15
18

mli

± 11 pm
10
13
22

m.
± 21 pm
16
21
25

Všechny střední chyby se rozumeJl v rovme snímku.
Metoda analytického řešení vztahů mezi snímkem a te-
rénem dává výrazně lepší výsledky jen při zpracování
souborů zvlášť širokoúhlých snímků. Při použití těchto
snímků je však výsledná střední polohová chyba až
050 % větší než u snímků širokoúhlých. Dokonce i u vý-
šek se jeví o něco horší výsledky, ačkoliv to odporuje
teoretickým předpokladům.

Výsledky vyrovnání blokové aerotrianglllace
(F. Ackermann)

Zkoušky byly konány v bloku o 375 modelech s příč-
ným pře krytem 60 % a o 200 modelech s příčným pře-
krytem 20 %. K vyrovnání byl použit autorův program
pro blokovou aerotriangulaci z nezávislých modelů
a v různých variantách výpočtů byly sledovány vlivy
typu komory, velikosti příČného překrytu, velikosti
bloku a rozložení výchozích vlícovacích bodů. Bylo zjiš-
těno, že při rozměrech bloků do 200 modelů lze očekávat
polohovou přesnost aerotriangulace 12 pm v rovině
snímku. Tato hodnota je vcelku nezávislá na velikosti
bloku. Přesnost výšek závisí více na hustotě rozložení
výchozích vlícovacích bodů (zpravidla po obvodě bloku),
ale pro jistou vzdálenost těchto bodů je také vcelku
nezávislá na velikosti bloku. Při použití zvlášť široko-
úhlých snímků je polohová přesnost blokové aerotrian-
gulace asi o 20 % nižší a rovněž výšková přesnost je
poněkud nižší, jak už bylo konstatováno při vyrovnání
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řadové aerotriangulace. Toto ověřené zjištění by mělo
vést ke kritickému přehodnocení využití zvlášť široko·
úhlých snímků, které se v poslední době značně rozšířilo.
Situaci lze ilustrovat např. výsledky vyrovnání bloku
o 200 modelech se vzdáleností vlícovacích bodů 6 b po
obvodu bloku:

Snímky
širokoúhlé

zvlášť širokoúhlé

v 0/00 h
0,10
0,22

mp

12,1 /lm
15,4

mz

15,9 11m
18,4

Při použití příčného překrytu v bloku 60 % namísto
obvyklého 20 % nedochází k výraznému zvýšení polo.
hové a výškové přesnosti, jak bylo teoreticky předpo.
kládáno (asi o 1 třetinu). V bloku o 375 modelech se
zvýšila polohová přesnost o 18 % u snímků široko·
úhlých a o 16 % u snímků zvlášť širokoúhlých. Ve
výškách došlo ke zvýšení přesnosti jen o 14 % resp. l.1 %
a při vzdálimoE'ttechvlícovacích bodů na obvodu bloku
vě~ší ~ež 4 b byly výsledky dokonce horší pro oba typy
smmku.

Porovnání různých metod vyrovnání blokové analytické
aerotriangulace (H. Ebner)

Byly srovnávány výsledky 3 metod s následujícími
<iharakteristikami:

l. Polynomické vyrovnání podle Schuta (verse 1966)
s užitím polynomů 2. stupně při 10 a 35 iteracích.
Výsledky jsou silně závislé na počtu výchozích vlíco·
vacích bodů rozložených po obvodu bloku. Jestliže
byly namísto poměrně hustého polygonu po obvodu
bloku použity pouze 4 body v rozích, klesla polohová
přesnost až o 37 % (ve výškách jen o 11 %).

2. Analytické řešení vztahů mezi snímky a terénem
podle programu PAT·B (St~ttgart) ukázalo, že polo.
hová přesnost je vcelku nezávislá na konfiguraci výš·
kových kontrolních bodů, avšak výšková přesnost
značně závisí na rozmístění polohových kontrolních
(výchozích) bodů. Určitý nesouhlas 8 teoretickými
předpoklady je nutno přičíst účinkům systematických
chyb.

~. Blokové vyrovnání nezávislých modelů podle pro·
gramu PAT·M·43 (Stuttgart) se ukázalo mnohem
méně citlivým na vlivy systematických chyb než
řešení předchozí a vyžaduje nejméně času počítače.
Výsledky dosažené touto metodou byly prakticky ve
všech variantách nejlepší.

V porovnání!l metodou blokového vyrovnání nezávislých
modelů dalo analytické řešení vztahů mezi snímky a te·
:rénem výsledky horší o 25 % a polynomické vyrovnání
2. stupně o 70 %.

Vliv polohy bodů na snímcích na výsledky
Jl~rotrlangulace (F. Camps)

Ke sledovanému účelu bylo na zkušebním bodovém
poli Oberschwaben pořízeno několik snímkových řad
;g 90%ním podélným překrytem. Z tohoto souboru lze
vytvořit 4 nezávislé řady snímků s 60%ním podélným
překrytem, které zobrazují totéž území, avšak poloha
zvolených bodů na snímcích je v každé řadě jiná. Zku·
:šební práce byly provedeny ve 4 střediscích tak, že
každá řada byla vyhodnocena ze 4 nezávislých souborů
'a každý soubor ještě opakovaně (4 x). Bylo zjištěno,
že přesnost výsledků získaných zprůměrováním dat
z opakovaných měření téže řady je poloviční ve srovnání
i3 přesností dosaženou zprůměrováním dat z nezávislých
řad. Tím se potvrdil vliv polohy bodů na snímcích na
přesnost aerotriangulace, vysvětlený tím, že variace po-
lohy bodů na snímcích vyvolávají nahodilé chyby mě-
ření, které se však při opakování v témže místě snímku
·stávají systematickými.

Sborník symposia O. E. E. P. E. v Bruselu (VÚGTK
.'38345) přináší obsáhlý a cenný materiál objasňující

mnohé otázky, týkající se přesnosti různých metod řa-
dové a blokové aerotriangulace. Tyto metody byly
rovněž vyvinuty a jsou používány v ČSSR. Rozsáhlejší
srovnávací materiál· podobného typu však chybí. Proto
se recenzent domnívá, že výběr nejzajímavějších údajů
z hlediska našich specifických podmínek bude zajímat
širší odbornou veřejnost.

XII. ročník celoUátneho turnaja geodetov
a kartografov v stolnom tenise

Už po dvanástykrát sa konal celoštátny turnaj geod"
lov a kartografov v stolnom tenise v dňoch 2.-5. 4.
1975 v Braotislave.
Tento tUI'naj sa uskutočnil pod patronátom predsedu

SÚGK Ing. Ondreja M i c h a lk u.
Tumaj sa konal z príležitosti 30. výročia oslobodenia

našej vl,astia 30. výrůčia oslobodenia Hratislavy slAvnou
Sovietskou al"IIládou.
Delegácia usportadat,el<ov a'ko aj účastníkov tul'1la}a

z .jednotHvý,ch organizácií rezortu položila vence k 'Pa-
m!itniku na Stavíne v Brai:lslave, čím vzdala vdaku
a úctu ,sovietským osloboditelom.
Uskutočnila sa tiež prehltadka Bi"at:isl!tvského hradu.

V stolnotentsovej hale TJ LokomotíiVa Bratislava-Rača
sa usporiadatelom - Geodetickému ústavu, n. p., Bratisla·
va a Slovenskej kartografU, n. p., Bratislava - podarilo
vytvorit dobré podmtenky pre túto športovú udalosť.

Do jednot1ivých súťaží turnaja sa prlhlásilo celkům
96 hráčov (64 mužova 32 žien) z 15 organizácii rewrtu.
V súťaži družsUev hralo 16 družsUev mužov' a 12 druž·

stiev žien. Do štvorhry bolo prihlásených 28 dvojic mu·
žova 15 d'vojíc žten. V zmiešanej štvorhre súťažilo 32
dvojic, v dVOJhrách 64 mužov a 32 žian.
Odohralo sa celkom 6Q5 zápasov, z ktorých najmi!

záverečné stretnuUa mali ozaj dobrú úroveň.
Sport'ově zápolenie poctili <1:iežsvojou návštevou pred-

seda SÚGK Ing. O. M i c h a I k o, predseda iúGK Ing.
F. K o u b e ·k, náčelník topografic'kej slu~y MNO plk.
Ing. V. Vah a 1a, CSc., námestnLk predsedu SÚGK Ing. D.
Len k o, námestník predsedu CÚGK Ing. J. K o u b a, ako
aj zástupca náčelníka topografickej služby MNO plk.
Ing. J. Pa x a.

Výsledky závereěných kal:

a) družstvá mužov:
Liberec-Praha 5:4, Ltberec-Prešov 5:3, Liberec -PI-
zei} 5:3, Praha-Prešov 5:3, Praha-Plzeň 5:2, Prešov
v. Plzeň 5:3.
Poradte: 1. Geodézie Liberec

2. Geodézie Praha
3. Geodézia Prešov
4. Geodézie Plzeň

b) družstvá žien:
Pardubice-Plzeň 3:1, Pardubice-Zili.lna 3:1, 2:.1linav.
Plzeň 3:1.

Poradie: 1. Geodézie Pardubice
2. Geodězia Žiltna
3. Geodézte Plzeň
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c) dvojhra mužov:
Ing.Eismann-Hájek 2:0, Ing. Kuře-Černý 2:1, o 3.
až 4. miesto: Černý (Geodézie Liberec) -Hájek (Geo-
dézie Praha J 2:0, Hnále: Ing. Eismann (Geodézie Li-
berec]-Ing. Kuře (Geodézie Pal'dubicej 3:0.

d) dvojhra žien:
Uhrová-Ing. Skálová 2:0, Pagáčová-Dortová 2:0, o 3.
až 4. miesto: Ing. Skálová (Geodézie Plzeň)-Dortová
(Geodézie Plzeň) 2:0, finále: Uhrová (Geodézie Pardu-
bice)-Pagáčová (Geodézia Žilina) 3:0.

e) štv'orhra mužov:
HáJek-Žampach: Ing. Eisman-Bergr 2:1, Ing. Ku-
ře-Vašina: Smolík-Černý 2:1, o 3.--4. místo: Smollk
a Černý (Geodézie Liberec): Ing. Eismann--Bergr
(Goodézie Liberec) 2:0, finále: Hájek-Žampach (Geo-
dézie Plflha): Ing. Kuře-Vašina (Geadézie Pardubi-
cel 3:0.

f) štvorhra žien:
Dortová-Ing. Skálová: Tichá-Sýkorová 2:0, Uhrová
a Březinová: Pagáčová-Ing. Sekerová 2:0, o 3.-4.
mie-sto: Pagáčová-Ing. Sekerková (Geodézia Žilina):
Tichá-Sýkorová (Geodézie Opava) 2:0, hnále: Uhro-
vá-Březinová (Geodézie Pardubice): Dortová-Ing.
Skálová (Geodézie Plzeň) 3:0.

g J miešená štvorhra:
Ing. Kuře-Uhrová: Kratochví!-Dortová 2:0, Ing. Beť-
ko-Pagáčová: Kopačka-Ing. Skálová 2:0, o 3.-4.
miesto: Kratochvíl-Dortová (Geodézie Plzeň): Kapač-
ka-Ing. Skálová (Geodézie Plzeň) 2:0, finále: Ing.
Beťko-Pagáčová (Geodézia Žilina): Ing. Kuře-Uhro-
vá (Geodézie Pardubice) 3:1.

V súťaži o najlepší kolektív bolo toto
1. Geadézie Pardub:ce
2. Geodézia Žilina
3. Geodézie Plzeii
4. Geodézie L;berec
5. Geodézie Praha
6. Geodézia Prešov
7. Geodézie Opava
8. Geodézia Bratislava

konečné para<Úe:
50 bodov
41 badov
40 Dodov
37 bodov
'32 bodav
14 bodov
10 badov
8 bodov

XII. ročník celoštMneho turnaja geodetov a kartogra-
fov v Bratislave bol d6stojne zakoItčený slávnostným vy,-
hlásenim výsledkov a odmenením víťa:wv.

Diplomy, poháre a vecné ceny odovzda li víťa:wm riadi-
telia turnaj a Ing. J. Farkašovský a Ing. P. Kmet·
\{o.

V priebehu turnaja každý úča'stník dostal drobné spo-
mienkové predmety a niektoré výrobky n. p. Slovenská
kartografia Bratislava, ako aj reliéfnu mapu "Oslobodenie
Československa Sovietskou armádou "v mierke 1:1 mil.
- osobitne vyhotovenú pre tento turnaj.

Celkový priebeh turnaja vytvoril ozajstnú priaterskú
a pravú športovú atmosféru, no zároveň naznačil prí-
ťažlivý príklad na usporiadanie celo š tát n y c h h i e r
geodetov a kartografov aj v ďalších športoch rozšír8-
ných v organizáciách rezortu ČÚGKa SOGK, ako sú volej-
bal, šach, rahká atletika, príipadne branné pTeteky_

V roku 1976 bude sa konať XIII. ročník celoštátneho
turnaja geodetov a kartografov v stolnom tenise v Pra-
he - ktorého usporiadatelom bude Geodetický ústav,
n. p. Praha.

Ing. Steían Nemec,
Slovenská kartograíia, n. p.,

Bratislava
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Dne 20. července 1975 se v plné tvůrčí činnosti a pra-
covním ell'inu dožívl'i šedesl'iti let soudruh Ing. Stanislav
Jar o š, podnikový ředitel nl'irodního podniku Geodézie
Brno.

Jako syn dělníka z Brna-Líšně vystudoval rel'ilku a Čes-
kou vysokou školu technickou - obor zeměměřický
v Brně, kde absolvoval v r. 1938.

Po ukončení studia nenašel zaměstnl'iní a teprve v roce
1939 přijal místo měřického civilního asistenta v kance-
láři, kde po dobu nacistické okupace setrval 4 roky.

Po složení autorizační zkoušky v r. 1943 působil jako
úředně autorizovaný civilní geometr. V r. 1944 byl nasa-
zen jako kreslič v německé továrně Klllckner-Deutz
v Brně.

Po osvobození Brna v dubnu 1945 pokračoval v samo-
statné praxi až do r. 1950. V tomto období sa účastnil
hlavně osídlovacích prací na území jižní Moravy, sociali-
zace vesnice, dokončení nového katastrálního měření
města Brna a vyhotovování podkladů pro obnovu tohoto
válkou zpustošeného města.

V r. 1948 vstoupil do KSČ, která mu dala možnost
stranické angažované prl'ice. Pochopil plně politický
vývoj a stal se houževnatým zasMncem a propagl'itorem
socializace civilně zeměměřické služby. Když se v r. 1950
tato socializace podai'ila a bylo ustaveno zeměměi'ické
družstvo Geoplan s ústředím v Praze, stal se s Ing.
Jar o š ve svých 35 létech prvním ředitelem pobočného
závodu Brno. V r. 1953, při přechodu družstva na vyšší
hospodl'iřskou formu po zi'ízení n. p. Geometra Brno,
se stal hlavním inženýrem.

Po sjednocení zeměměřické služby v r. 1954 do Ústřed-
ní sprl'ivy geodézie a kartografie byl pověřen funkcí
hlavního inženýra v nově zi'ízeném Oblastním ústavu
geodézie a kartografie v Brně.

Při organizačních změnách tohoto ústavu uvniti' re-
sortu byl v r. 1960 ustanoven do funkce náměstka ředite-
le Ústavu geodézie a kartografie v Brně, a od r. 1968
jmenován podnikovým ředitelem n. p. Inženýrská geodé-
zle, Brno. Od r. 1972 působí ve stejné funkci u n. p.
Geodézie, Brno.

Ve všech vedoucích funkcích, které s. Ing. Jar o š za-
stával, projevoval se jako politicky uvědomělý, velmi bys-
trý a schopný organizátor, který si uměl vybírat spolu-
pracovníky, dovedl získávat a vychovávat kádry i vytvá-
řet kolem sebe pracovní ovzduší pro plnění všech poli-
tickohospodářských úkolů. Přitom se vždy opíral o stra-
nu, odbory i ostatní společenské organizace. Ve vážných
situacích uměl rozlišit mezi společensky důležitým a ne-
podstatným a své správné záměry obhájit před širokým
fórem.

Za dobu působení s. Ing. Jar o šev řídících funkcích
získaly brněnské ústavy v celostátní soutěži šestkrát
Rudý prapor Ústřední sprl'ivy geodézie a kartografle a
odborového svazu, a v r. 1965 státní vyznamenání "Za
zásluhy o výstavbu".

V r. 1971 byl n. p. Inženýrskl'i geodézie Brno za plnění
technických a hospodářských úkolů vyznamenán titulem
"Podnik 25. výroěí osvobození Československa Sovětskou
armádou".

Ve svých řídících funkcích s. Ing. Jar o š nikdy ne-
opomenul uplatňovat vedoucí úlohu KSČ a aplikovat sjez-
dová usnesení do podnikových poměrů. Svtij vztah ke

straně a Sovětskému svazu projevoval aktivní činnost[ na
závodě i mimo něj. Byl propagandistou v různých semi-
nářích a RSŠ a je činný jako aktivista zemědělského
oddělení KV KSČ.

V krizovém období 1968-1969 sl zachoval vyhra-
něný ti'ídní postoj; to podstatně přispělo k likvidaci ne-
zdravých politických tendencí mezi pracovníky a urychle-
né konsolidaci a normalizaci poměrfi v celém podniku.
Po celé toto období byla v podniku zachována vedoucí
úloha strany i masových organizaci.

Nemenší angažovanost projevoval s. Ing. Jar o š
v ostatních společenských organizacích, zejména v SČSP
a ČVTS.

Již v býv. zeměměřlckém družstvu Geoplan a potom
u OÚGK Brno se podnel na založení závodní pobočky
SČSP, jejíž byl dlouholetým předsedou. Pod jeho vede-
ním měla pobočka širokou členskou základnu a svými
akcemi poml'ihala vést pracovníky nejen v lásce k Sovět-
skému svazu, ale i ke kolektivní práci v socialistickém
duchu.

Výrazná je člnnosť s. Ing. Jar o šev ČVTS. U OÚGK
pomáhal založit závodní pobočku ČVTS, byl členem jejího
výboru. Je dlouholetým členem KVČVTS geodézle a karto-
grafie v Brně. Po tři roky byl předsedou odborné skupi-
ny evidence nemovitosti. Nyní je členem ÚV ČVTS.

Jednou z celostátně významných akcí v oboru geodé-
zle a kartografle, pořádaných každoročně v Brně, jsou
"Burzy technických zlepšení". Zdar této akce je závislý
na morální a materiální pomoci pořádajícího podniku.
V tomto směru nelze pominout zásluhu s. Ing. Jar o š e,
u něhož se tato akce vždy setkala a setkává s maxi-
málním porozuměním.

Na úseku výchovy mladých kádrů, kromě školení
a vzdělávacích akcí organizovaných v rámcí podniku nebo
resortu, předává s. Ing. Jar o š své praktické zkušenosti
jako externí učitel na Vysokém učení technickém v Brně.

Dlouholetá bohatá a činorodií práce s. Ing. Jar o š e na
úseku politickém, hospodl'iřském, společenském, i'ídícím
a odborném byla oceněna

Státním vyznamenl'iním "Za vynikající práci" (l967)

Stříbrným odznakem ČVTS (1968)

Pamětní medailí k 50. výročí založení KSČ (1971)

- Medailí k 25. výročí Vítězného února (1973)

titulem "Nejlepší pracovník resortu ČÚGX 11974)

odznakem "Odborářská miliarda" za úspěšné hospo-
dářské Výsledky podniku 1973-1974

pamětní medaili k 30. výročí osvobození ČSSR (1975)

- odznakem "Zasloužilý pracovník" (1975).

Za mimořádné pracovní zásluhy o rozvoj geodézie
a kartografie v Jihomoravském kraji, výchovu kádrů, za
obětavou veřejně politickou činnost a správný postoj
v období 1968-1969 I za příkladné zabezpečování poli-
tlckohospodářských úkolů, udělil prezident republiky
Ing. Stanislavu Jar o š o v i státní vyznamenání

"Za zl'isluhy o výstavbu".

Vyznamenání mu předali dne 4. května 1975 představi-
telé Jihomoravského kraje na slavnostním shromáždění.

Blahopřejeme soudruhu Ing. St. Jar o š o v I k jeho
životnímu jubileu i k ocenění, jehož se mu Ůdělením
vysokého státního vyznamenl'iní dostalo, a přejeme mu,
aby i nadl'ile ve zdraví a spokojenosti úspěšně řídil kor-
midlo národního podniku ve prospěch geodézie a karto-
grafie I celé společnosti.

K našemu blahopřání se jistě připojí nejen pracovní-
ci podniku a jejich společenské organizace, ale i celá
československá zeměměřická veřejnost.
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Dne 24. července 1975 oslaví své šedesáté narozeni-
ny prof. Ing. Matěj Pokora, proděkan fakulty stavební
Vysokého učení technického v Brně a vedoucí katedry
geodézie na této škole.

Narodil se v dělnické rodině v Ivanvvicích u Brna.
Vystudoval I. brněnskou reálku a pak absolvoval Vyso-
kou školu technickou v Brně. Studium zeměměřického
inženýrství dokončil v roce 1937 a pak pracoval u sta-
vebních firem.

Po osvobození naší republiky v roce 1945 přišel
k Zemské komisi pro agrární operace v Brně, kde pfi-
sobil při realizaci pozemkové reformy podle konfiskač-
ních dekretů a při scelování pozemků. Začátkem roku
1949 přešel spolu s celým úřadem ke KNV Brno, kde
vedl oddělení pro provádění hospodářsko·technických
úprav pozemkfi. Jeho zásluhou byla do činnosti tohoto
oddělení převzata řada zkušeností a postupfi ze Sovět-
ského svazu a Bulharska. Přitom dokázal, že celá řada
novinek při provádění HTÚP byla převzata v celostát-
ním měřítku.

V oněch letech se prof. Pokora cele zapojil do poli-
tickoorganizátorské práce při socializaci naší vesnice.
Jeho intenzívní a obětavá práce při zakládání jed-
notných zemědělských družstev v tehdejším brněnském
kraji byla oceněna vysokými uznáními.

Prof. Pokora stál v celém svém plodném životě vždy
při zrodu něčeho nového. Tak v roce 1954 se podílel
na založení projektového ústavu pro zemědělskou a les-
nickou výstavbu "AgroprOjektU a stal se prvním ředite-
lem jeho brněnské pobočky. Již během své činnosti
v Agroprojektu Brno pfisobil externě na tehdejší země-
měřické fakultě ČVUT Praha, kde od roku 1954 do roku
1957 přednášel o provádění pozemkových úprava o orga-
nizaci zemědělských socialistických závodfi.

Profesionální pedagogickou činnost započal začátkem
1958, kdy byl jmenován docentem na zeměměřické fakul-
tě ČVUT Praha. Tam kromě politických funkcí zastával
funkci proděkana a vedoucího katedry evidence nemovi-
tostí a pozemkových úprav. Koncem roku 1960 přešel na
stavební fakultu VUT, kde se stal vedoucím nově zřízené
katedry geodézie; tuto katedru vede dodnes.

Prof. Pokora patřil od prvopočátku a dodnes patří me-
zi opory akademického sboru brněnské stavební fakul-
ty. Již třetí období zde zastává funkci proděkana. Je čle-
nem Vědecké rady VUT a Vědecké rady FAST.

V roce 1964 byl jmenován zástupcem profesora pro
obor geodézie a od roku 1966 je mimořádným profeso-
rem pro tento obor. V odborné veřejnosti je dobře známa
učebnice "Geodézie pro posluchače stavebního inženýr-
ství", sepsaná kolektivem autorfi pod jeho vedením
a vydaná v roce 1965. Dále je autorem řady vysoko-
školských pomficek, z nichž si největší oblibu získala
skripta "Geodézie pro posluchače směrfi A, S, TU, je-
jichž byl spoluautorem.

Jeho posudková a expertizní činnost je velmi široká
a je odbornou veřejností kladně přijímána. Dále pfisobí
dlouhá léta jako předseda nebo člen v řadě komisí pro
státní závěrečné zkoušky, pracuje v krajském výboru
ČVTS a v neposlední řadě je členem redakční rady na-
šeho časopisu.

Od roku 1969 je na VUT Brno znovuotevřen studijní
obor geodézie a kartografie. Jeho otevření je nedílně
spjato se jménem prof. Pokory, který se o to rozhodující
měrou zasloužil. Své úsilí a energii zaměřil dále k do-
plnění padagogického sboru katedry geodézie a ke zvý-
šení odborné kvalifikace učitelfi.

Při této veškeré činnosti se prof. Pokora od osvobození
naší republiky dodnes zúčastňuje plně a tvořivě politic-

ké práce. Na stavební fakultě zastává soustavně význam-
né politické funkce v orgánech FV KSČ.

Prof. Pokora vždy měl a má dostatek elánu a sil pro
tvořivou, plodnou práci. Ke dni jeho významného život-
ního jubilea mu přejeme, aby si svfij elán a činorodost
zachoval spolu s pevným zdravím a s osobní spokoje-
ností do dalších let svého života.

Doc. Ing. Miloslav Veselý, CSc.,
ved. katedry geotechntky FAST VUT

Z geodetického kalendáře

(červenec, srpen, září)

7. července 1955 - před 20 lety zemřel Dr. h. c. Eduard
Doležal, profesor praktické geometrie a rektor Tech-
nické vysoké školy ve Vídni. Byl význačným geodetic-
kým a fotogrammetrickým pracovníkem mezinárodního
významu. Členem mnoha vědeckých institucí v Rakous-
ku i v zahraničí. Byl zakladatelem Mezinárodní foto-
grammetrické společnosti a dlouholetým redaktorem je-
jího oficiálního časopisu Archivu. (Narodil se 2. března
1862 v Moravských Budějovicích.)

7. července 1900 - před 75 lety se narodil v Čepici
u Sušice Ing. Dr. Frantiliek Maliek, přednosta Ústředního
archivu map katastrálních, jehož byl budovatelem. PŮ-
sobil jake asistent řadu let na Ústavu praktické geo-
metrie ČVUTv Praze a na Vysoké škole báňské v Příbra-
mi. Později přednášel jako externí učitel na Vysoké
škole speciálních nauk. Jeho odborná literární činnost
byla velmi rozsáhlá, uveďme z ní alespoň knihu "Pozem-
kový katastr" vydanou v roce 1948. (Zemřel v Praze
18. srpna 1953.)

11. července 1900 - před 75 lety zemřel v Praze
Ing. Jan Marek, přednosta triangulační a kalkulační
kanceláře ve Vídni. Vedením této kanceláře byl pověřen
i v Budapešti. Dlouhá leta pracoval pod vedením jiného
význačného českého geodeta Františka Horského, spo-
lupracoval i s prof. Kořistkou. Četné byly jeho literární
práce i konstrukce měřických přístrojů a pomficek.
(Narodil se 18. června 1834 v' Janovicích na Ceskomo-
ravské vysočině.)

20. července 1885 - před 90 lety se v Jenišoviclch
u Vys. Mýta narodil Ing. Bohuslav Bednář, zakladatel
Ústředního archivu pozemkového katastru. Jeho dlouho-
leté zkušenosti v katastrální službě uplatnil i jako hono-
rovaný docent na ČVUT, kde přednášel "Nauku o po-
zemkovém katastru a měřické předpisy". Byl členem ná-
zvoslovné komise při Národní radě badatelské. (Zemřel
28. listopadu 1940 v Praze.)

20. července 1915 - před 60 lety se narodil v Brně-
-Líšni Ing. Stanislav Jarolí, ředitel Geodézie, n. p., Brno.
Po ukončení vysokoškolských studií zeměměřičského
směru získal bohaté praktické zkušenosti v různých
druzích geodetických prací. Rozsáhlá praxe, osobní vlast-
nosti a politická angažovanost vytvořily podmínky pro
jeho uplatnění ve vyšších hospodářských funkcích. Vy-
nikl jako schopný organizátor, zajišťující v organizacích,
které řídil, úspěšně politicko-hospodářské úkoly. vý-
sledky jeho práce byly oceněny řadou vyznamenání,
z nichž nejcennější "Za zásluhy o výstavbu" mu bylo
uděleno v letošním roce jeho životního jubilea.

24. července 1915 - před 60 lety se v !vanovicích
u Brna narodil Ing. Matěj Pokora, profesor geodézie na
stavební fakultě VUT v Brně. Bohaté zkušenosti pro pe-
dagogickou práci získal při provádění rozsáhlých prací
na pozemkových úpravách. V letech 1954-58 byl ředi-
telem Krajského ústavu pro projektování zemědělské
a lesnické výstavby v Brně. Jako docent pak pfisobil
na ČVUT v Praze. Bohatá je i jeho činnost veřejná
a politická.
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5. srpna 1885 - před 90 lety se narodil v Bmě
Ing. FrantiAek Potůček, bývalý přednosta katastrálního
měřického úřadu v Brně. Prošěl všemi druhy měřických
prací u pozemkového katastru, pracoval řadu let v trian-
gulační kanceláři v Praze. Jeho rozsáhlá praxe a bohaté
zkušenosti našly své uplatnění při vysokých funkcích,
které zastáva!. Zasloužil se o zavedení číselné metody
při novém měření. (Zemřel 21. února 1969 v Bmě.)

10. září 1945 - před 30 lety zemřel v Praze Dr. h. c.
Josef Frič, vynikající český konstruktér a výrobce geo-
detických a astronomických přístrojií. Se svým bratrem
Janem Fričem založili v Praze závod na výrobu těchto
přístrojií. Vybudovali též astronomickou observatoř, kte-
rou později věnovali ČSAV a která se stala základem
hvězdárny v Ondřejově. (Narodil se 12. března 1861
v Paříži.]

11. září 1925 - před 50 lety zemřel ve Stuttgartu
PhDr. Ing. h. c. Ernst Hammer, profesor geodézie a astro-
nomie ve Stuttgartu, vědec světového jména. Jeho čin-
nost literární i konstruktérská byla velmi bohatá. Spolu
s Fenelem konstruoval v r. 1905 známý autoredukční
Hammer-Feneliív tachymetr. (Narodil se v Ludwigs-
burgu.)

12. září 1775 - před 200 lety se narodil v Bemarti-
cích ve Slezsku gen. Josef Jiittner, rakouský diístojník,
geodét a kartograf. Zabýval se výrobou globií. Znám je
v zeměměřické veřejnosti jako autor znamenitého plánu
Prahy a okolí, který zpracoval na náklad Českého ná-
rodního muzea. Byl č:enem Královské české společnosti
nauk.

28. září 1950 - před 25 lety zahájila Střední průmyslo-
vá škola zeměměřická v Praze vyučování na dvouletém
a čtyřletém školním běhu. Za svého působení, b8Z kterého
si dnes zeměměřickou praxi ani nedovedeme představit,
vychovala velký počet středně-technických zeměměřic-
kých kádrů.

1815 - před 160 lety byly ukončeny měřické práce na
Jiittnerově "Polohopisném plánu Královského hlavního
města Prahy" v měř. 1 : 4320. Byl to první měřický plán
Prahy.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÉ
LITERATURY

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze

.T
528.5 GEODETICKt A KARTOGRAFICKt PŘISTROJE

A POM[JCKY. JEJICH PouZITI. MECHANIZACE
A AUTOMATIZACE

528.5-52:621.375.826 VÚGTK 37 800

SOKOLÍK, B.
Snímač laserového paprsku s automatickým nastave-
ním.
Pl'aha, VÚGTK 1972. 4 s., 8 vu!. pří!.
Vlastnosti přístroje. Princip činno3ti. Provedení funk!:-
ního vzorku. Zkoušky snímače bez automatiky. Zkouš-
ky zařízení s automatickým nastavením.

528.514:531.719.22: 528.48 = 82

TONKAL. V. G.
Opredelenije položenija točki iz vnutribazisnych izme-
renij. [Určení polohy bodu pomocí základny u pří-
stroje. )
Geod. i Kartogr. (Moskva), 50, 1974, č. 5, s. 21-25,
5 obr., 1 tab.
Je navržena metoda určení polohy neznámého bodu
přímo v terénu protínáním vpřed z úhlů piJ!lllocí pří-
stroje s vestavěnou základnou. Uvádí se prinCip me-
tody, jsou odvozeny výpočetní vzorce a požadavky na
přesnost měření základny a úhlů při základně.

528.516:528.088.22=82 VJGTK 15 937

GENIKE, A. A. - VERNICKIJ, N. I.
Ob odnom istočnike oAibok radiodalnomernych izme-
renij. (O jednom zdroji chyb měření rádiovými dálko-
měry.)
Geod. i Kartogr. (Moskva), 50, 1974, č. 4, s. 30-34,
5 obr., 2 tab., lit. 4.
Je řešena otázka závislosti chyby výsledků měření rá-
diovými dálkoměry na velikosti měřené délky. Poku-
sy, které provedli aui-oN článku s rádiovými dálko-
měry, potvrzují správnost timi vyvozených závěrů.

528.517.021.7 = 82

NAUMOV,Ja. V.
Nekotoryje voprosy primenenija malych (topografičes-
kich) svetodalnomerov. (Některé otázky použit[ ma-
lých (topografických) elektl'ooptických dálkoměrů.)
ReL Sbor. CNIIGAiK, sel'. geod., 1973, Č. 22, s. 10-12,
1 obr.
Článek se 'zabývá problematikou odchylek ve vytyčo-
vání polygonových pořadů nižšího řádu pomocí tzv.
malých elektroopti€kých dálkoměrů.

528.517 = 82 VÚGTK 15 937

VODENIKOV, Ju. N. - LIFŠIC, I. M. LITVINJUK, B. T.
Svetodalnomer MSDlM. (Světelný dálkoměr MSDIM.)
Geod. i Kartogr. (Moskva), 50, 1974, Č. 5, s. 19-21,
1 obr. -
Uveden popis nového světelného dálkoměru MSDIM,
který je určen pro měření délek v dolech a podzem-
ních prostorách, kde se nacházejí p:vny a prach.
Dálkoměr měří dél,ky do 500 m (při použití 3 odraz-
ných hranolů) s přesností několika milimetri'1. Pro-
vedené zkoušky přístroje ukázaly, že dálkoměr MSDIM
je dostatečně přesný a může být používán jak při důl-
ně měřických pracích v podzemí a na pOvrchu, tak při
inženýl'sko-geodetických pracích.

528.7:528.482=82 VÚGTK 37 319

SERDJUKOV,V. M.
Fotogrammetrija v inženerno-strojiternom dele. (Foto·
grammetrie v inženýl'Ském stavitelství.)
Moskva, Nedra, 1970, 136 s., 35 obr., 6 tab., lit. 40.
Teorie a praktické aspekty použití fotogrammetrické
metody v různých oborech průmyslové a bytové vý-
stavby. Optimální podmínky pro zaměření staveniš.ě
a st'avebních konstrukcí metodou pozemní fotogram-
metrie. Použití fotogrammetrie při určování deformací
objektů, v ,architektuře a při sledování modelů staveb-
ních objekU\.
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528.718:528.235:55[084.3)=82 VÚGTK 15 937

VINNIKOV, L. P. - BUŠMAKIN,V. A.
Panoramnyje plany i opyt ich postrojenija po mate-
rialam fototeodolitnoj s'jemki. (Pannramatické plány
a pokUlS jejich sestrojení z materiálů pozemní foto-
grammetrie. )
Geod. i Kartogr. (Moskva), 50, 1974, Č. 5, s. 37-42,
5 obr., lit. 6.
je 'popisován zvláštní případ osového promítání, nazý-
vaného ortogonálně-osovým, kterého je ,použito ve spo-
jení s váloovoOusoustavou souřadnic. Plány a mapy, se-
strojené tímto promítáním, se nazý'vají panoramatic-ký-
mi. Uvádí se příklad zhotovení panorarrmtic,ké geolo-
gické mapy z pozemních fotogrammetric1kých snímků.
Na příkladech se ukazuje možnost získání různých
kvanti'tativních chaJl'Iakter~stik zobrazených předmětů
z panoramatických map. Jsou nastíněny některé oblas-
ti použití panoramatických map a plánu.

528.73.063.9:681.3.06(047.3)

CHARAMZA, F.

VúKTK 37 863

V"2"ZK-Z-539

Programy AAT 3 a AAT-BLOKpro výpočty analytické
aerotriangulace na počítači EllioU 803 B.

Praha, VOGTK,1974, 21 s., 2 pří!.

Jsou dokumentovány dva programy AAT 3 a AAT-BLOK
pl10 vý!počty analytické aerotriangulace na počítači
Elliott 803 B. Oba 'programy !>Voříspolu s p,rogramem
AAT 2, samostatně popsaným ve VZ VOGTK Č. 13G
z r. 1963, ucelenou progl18mo'vou ř'adu, která realizuje
technologii postupného spojování aerotriangulačních
poř,adů do bloku podle ing. Č. Hautkeho.

528.735.2.088= 82

ANTIPOV, I. T.

528.721.16:778.35:629.783= 20

KÚLBL, O. R.

o točnosti maTŠrutnych setej prostranstvennoj analiti-
českoj fototrianguljacii. (O přesnosti řadových sítí

VOGTK9 988 pr·ostorové analytické snímkové triangulace.)

Geod. i Kartogr. [Moskva), 50, 1974, Č. 5, s. 26-31,
2 obr., 1 tab.Combined Restitntion of Air and SatelIite Photos for

Topo Maps. [Kombinov8Jl1é překreslení leteokých a dru-
žicových snímku pro topografické mapy.)
Photogram. Engng, 40, 1974, Č. 4, s. 441-450, 3 obr.,
lit. 17.
Vyhotovování topografických ma,p v měř. 1:50000 a
1:100000, potřebných zejména pro rozvojové země, mu-
že být zlevněno využitím družicových snímků. Kombi-
nací překreslených snímků nOl'lIDálních a družicových
mohou být sestavenykontrolowmé mazaiky, které JSOU
výborným podkladem pro další mapování a vyhoto-
vování odvozených map.

Uvádějí se vzorce pro výpočet koeficientu, charakteri-
zujících přesnost relativní orientace snímkli. Odvozen
váhový korelační koeficient k redukci následující zú-
kladny do měřítka předchozí základny. Provedeno od-
vození vzorce pro výpočet středních kvadratických
chyb v nejslabším místě vyrovnávané řadové sítě pros-
torové snímkové triangulace s uvážením váhových a
korelačních koeficientu.

528.74:625.42:625.114

ŠÍMA, j.

Fotogrammetrická měřeni průjezdnosti a deformaci při
VOGTK 9 !L3 stavbě a provozu pražského metra. [Návrh postupů.)

EPPES. T A - ROUSE Jr., J. W.
Viewing-Angle Effects in Radas Images. (Vliv zorné-
ho úhlu v radarových snímcích.)
Photogram. Engng, 40, 1974, Č. 2, s. 169-173, 9 obr.,
lit. 5.
Na vytvoření radarového snímku má značný vliv zmi\-
na azimutu a polohového úhlu radarovéantény. Byly
provedeny zkoušky na modelech, při kterých bylo vy-
užito spektra Fourierovy transformace, s. použitím k{)-
heretního optického systému. Spektra bylo využi,to při
pril'l:kumu lineárních rysů, pozorov'aných z různých
úhlů, za účelem stanovení faktoru rozlišení určeného
teoreticky.

MONAGHAN,R. B. - CHOUINARD, J. L.
An Automated system for processing and -adjusting
data after aerotriangulation. (Aut()[llatizovaný systém
zpracování a vyrovnání údaju po aerotriangulaci.)
Ottawa 1969, Dept. Energy, Mines and Res., Repr. č. 25,
12 s., 4 obr., lit. 5.
je popisován automatizovaný výpočetní systém pro vy-
rovnání bloku snímkové aerotriangulace. Výsledkem
vyrovnání jsou mapové souřadnice pro každý list ma'py,
které jsou vhodné k vyhodnocování snímků. Jako pří-
klad je provedeno vyrovnání bloku sestávajíc.ího z 54
řad se 100 polohových a 1000 výškových pevných bodli,
který pokrývá 8 listu mapy 1:50000.

Ve: Sbor. 'ze symp. "Geod. práce při výst. metra). Pra-
ha 1973, s. 187-203, 4 obr., 1 tab.

Formulace problému. Volba metod měření. Metody pro
kontrolu prujezdnosti. Metody sledování deformácí. No-
vý analytický systém STEREO-VOGTK.

528.9(084.31:084.5) = 82 VOGTK 15 937
DOBROVOI:SKAjA,N. V.
Ot kraty plana GOELRO k agitacionno-propagandist-
skim kartam devjatoj pjatiletki. [Od mapy plánu
GOELRO k agit·ačně-propagandistickým mapám deváté
pětiletky. )

Geod. i Kartogr. [Moskva], 50, 1974, Č. 4, s. 62-67.

Jedním z nejdůležitějších úkolů sovětské kartografie
je tvolrba map znázorňujícíoh rozvoj národního hospo-
dářství a kultury. Prvním reálným krokem v tomto
směru bylo kartografické znázornění leninského plánu
elektrifikace Ruska GOELRO. Je podán přehled vývoje
agitačních a propagandistických map v Sovětském sva-
zu od prvních map plánu GOELRO až po devátou pěti-
letku v letech 1971~1975.
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pREHLED ZEMltMSRlCKS LITERATURY
ročník 25, číslo 7/1975

528.9(47+57)=82 VÚGTK 37 8.0

Itogi nauki i techniki. Kartografija, tom 6. (Úspěchy
vědy 'a techniky. Kartografie. Sv. 6.)

Moskva: VINITI 1974. 237 s., čet. obr., tab. a lit.

Šestý svazek kartografické série uvádí články, genera-
lizující a systemaHzující materiály a výzkumy v oboru
matematické ,kartografie, tematické kartografie, moř-
ské klllrtografie, tvorby map měst, kartografického
školst'ví, historie, techni~y a technologie kartografic-
kých pT8cí apod. . .

ROGOV,A. B. - FILIN, V. N.
Technika i technologija sozdanija kart. (Technika a
technologie tvorby map.)
Ve: Itogi nauki i techniki. Kartografija, tom 6, s. 145-
177, lit. 236.

Redakční přípravné práce. Vyhotovení mapových ori-
ginálii 'a přfprava map k tisku. Speciální tY'PY map
a zpiisoby jejich tvorby: plastické mapy, diapozitivní
mapy. Fotoreprodukční technika a fotografické proce-
sy. Technika a metody kopírování a tisk map. Přehled
zpiisobii kontroly kvality.

BERLJANT, A., M.
Kartografiěeskij metod issledovanija. (Kartografická
metoda výzkumu.)
Ve: Itogi nauki 1 techniki. Kartografija, tom 6, s. 18-44,
lit. 159.

Zdokonalení vědeckotechnických zpiisobii zpracování
klllrtografického obrazu. Použití map v jiných výzkum-
ných oborech a zhodnocení přesností práce s mapou.
Přehled základních směrii využití map ve vědeckém
výzkumu.

528.9.001 = 82

SALIŠČEV,K. A.
Sintetiěeskoje kartografirovanije. [Tvorba syntetických
map.)
Ve: Itogi nauki i techniki. Kartografija, tom 6, s. 6-14,
lit. 60.

Jsou uvedeny typy syntetických ma,p a analyzován po-
jem kartografické syntézy, faktory rozvoje tvorby syn·
tetických map, vzájemný vztah mezi syntetickými a ana-
lytickýmli mapami a další 'problémy v oblasti tvorby
a vydávání syntetických map.

528.9:338.23
528.914=82

VÚGTK 37 880 528.914.063.9:528.94 = 30

MITTELSTRASS,G.
MARTYNENKO,A. I.

Avtomatizacija v kartografU. (AutomaUzace v karto-
grafii. )

Ve: Itogi nauki i technik i. Kartografija, tom 5, s. 45-
80, lit. 150.

Technioké a programové vybavení určené k řešení kar-
t'ografiokých úloh na samočinných počítačích. Sběr,
ukládání a zpracováJllí kartogI'afických informací v sys-
tému "člověk-stroj". Automatizace kartografické gene-
ralizace.

528.9:373(47+57)=82 VÚGTK 37 880

JEVTEJEV, O. A.
Kartografiěeskoje obrazovanije. (Kartografické škol-
stvL)

Ve: Itogi nauki i technik i. Kartografija, tom 6, s. 204-
217, lit. 201.

Je uveden přehled organizace ,a stavukartrografickéh-o
školství aproblémii výuky kartografie, zvyšování kva-
lifikace kartografických pracovníikii v SSSR a jiných
zemích.

528.9:711.4 = 82

POSPELOV, Je. M.
Kartografirovanije gorodov. (Tvorba map měst.)
Ve: ltogi nauk i i techniki. Kartografija, tom 6, s. 133-
144, lit. 54.

Přehled soudobého stavu a úk-olťi tvorby městských
map. Jsou diskutovány otázky tvorby a využití map
měst ve velkém měřítku a topografického mapování
měst. V závěru se hovoří o tvorbě turistických priivod-
cťi městem a metodách tvorby městských map.

Generalisieren von Gemeindegrenzen in thematischen
Karten. (Generallzace obecních hranic v tematických
mapách.)

Allg. Vermess.-Nachr., 81, 1974, Č. 6, s. 223-225,
1 pří!., lit. 2

Při budování informačního systému geodézie a karto-
grafie se vytvářejí soubory infoTmací, vázané na správ-
ní jednotky riizné úrovně a vytvářejí se i předpoklady
pro vyjádření vztahii mezi těmUo jednotkami. Dťileži-
tým faktorem jsou v tomto případě správní hranice.
Příspěvek se zabývá digitalizací a generalizací správ-
ních hranic, volbou faktorii generalizace a výpočtem.
souřadnic bodii generaliwvaných hranic. Uvádějí se vý-
sledky z praxe. Šk

528.92 = 82,.

KUTUZOV,I. A.

Voprosy dafnejiiego razvitija tematiěeskogo kratografiro-
vanija. (Otázky dalšího rozvoje tematické kartografie.)
Geod. i Kartogr. (Moskva), 50, 1974, Č. 4, s. 53-58.

Článek se zabývá otázkami zdokonalování organizace
prací 'v oboru tematické kartograHe. Jsou uvedeny
hl,a'Vní směry prací kartografické služby GUGK a hlav-
ní úkoly tematické kartografie v příštích 15 letech.

JEVTEJEV, O. A. - KELNER, Ju. G. - NIKIŠOV, M. I.
Tematiěeskaja kartografija. (Tematická kartografie. J
Ve: Itogi nauki i techniki. Kartografija, tom 6, s. 93-
122, lit. 166.

Rozvoj vědeckého výzkumu v oboru tematické karto-
grafie v období 1971-1973 v SSSR a ve světě. Přehled
tvorby map přírodních podmínek a nerostného bohat-
ství, populace a služeb a tvorby a použití ekonomic-
kých map.
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PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

H a z a y, 1.: Převod mezi dvěma systémy konformního
válCO'vého 'Zobrazení pOiIIlocísměrníků, s. 81-85.

B e n c e, T. - Bod, E. - Luk á c z, T.: Testování úhlů
triangulace 1. řádu odvozených z úhlů triangulace 3.
řádu, s. 85-·88.

Do YI e, F. J.: Fotogrammetrie a budoucnost, s. 89-90.
Rad ó, S. - Pap p - V á r y, Á.: Tematické mapy
v národohospodářském plánování, s. 96-101.

L' ku n é, O.: Experimentální potvrzení Studentova ro<<:-
dělení pomocí simulovamých pQzorování, s. 102-106.

J o Ó, 1.: Srovnání nových geodetických základů Maďarska
a RumUJllska, s. 107-110.

E g r i, A.: Dřívější poměry 've vedení katastru, s. 111-116.
B,a log h, Gy.: Úkoly s'pojené s výv'ojem výuky země-
měřičskébo provozního inženýra, s. 117-119.

Tom á s, L: Modernizace učebního plánu a odborných
učebních programů výuky provozního inženýra,
s. 119-122.

B e n d e f y, L.: Vynikající maďarSlký kartograf: Ignaz
Miille,r (1727-1804), s. 122-132.

Ba I a s z, L.: Vyř,ešené a nevyřešené právnické otázky
zeměměřičst'ví, 132-137.

Va g á c s, G.: Příspěvek k článku: "Význam refrakce
geodézii", s. 137.

J o 6, I. - S o m I 6, J. - S z ,ab 6, B.: Geodetické práce
potřebné k vedení evidence nemovitostí, s. 161-170.

Dede, K. - Szalonta'i, L. - Odor, K.: Mapování
vnitřních 'prostor budov, 's. 171-178.

O r b á n, A.: Chyby přílstrojových podlože'k na nucenou
centraci, s. 178-181.

Hor vát h, K.: Vliv ref,rakce na optické měření vzdále-
ností, s. 193-198.

E g r i, A.: Nová evidence nemovitostí, s. 198-204.
D i v é n y i, P.: vývoj maďarské kartografické technolo-
gie, s. 205-212.

K i s s, A. - W i n k I e r, G.: Ověření autetičnosti po-
vodňových ~naček z r. 1838, s. 212-216.

"Les n i o k, H.: Činnost Ústavu hOlspodářské geodézie
varšavské techniky, s. 2-3.

S I iw k a, J. - W o I n i e w i c z, A.: Diskuse o moderních
měřických a výpočetních metodách pili tv'orbě reali-
začních sítí v hutích v Katov'icích, s. 3-7.

S m o I s k t, S. - D a w i d z i uk, S.:, Výsledky prací při
hospOdářsikotechnických úpr,avách půdy v bialostoc-
kém vojvodství za 30 let existence PLR, s. 7-11.

P i o t r o w s ,ki, M.: Likvidace obtížné šachovnice na úze-
mí hajnovského okresu, s. 11-13.

Ta ta r c z y k, J.: O laserovém nebezpečí, s. 15-16.
G i I, J.: Vliv některých parametrů určených aproximací
pomocí metody nejmenších čtverců na měření vzdále-
ností telemetrickou metodou, s. 17-19.

Ku c k i e w ic z, W.: Racionální a snadný způsob rozlo-
žení úhlových odchylek v ,přímých polygonových po-
řadech, s. 19-21.

Ty m o w s k i, S. J.: Akademie u příležitosti 50. let geode-
tického časopisectví v Polsku, s. 23-31.

I:.u k a s i e w i c z, E.: Jubileum Przegl~du geodezyjnego,
s. 31-32.

Ko s s a k ó w s k i, M.: Systém komplexního projektová-
ní silnic v Polsku s použitím geodézie a fotogrammet-
rie, s. 42-44.

S k a r b ek, J.: Použití japonských materiálů v kartogra-
fické reprodukci, s. 45-46. .

K a I n i e t, A. - K a r a s ze w s k a, D.: Pokus o sta-
novení zásad pro určení území pro individuální výstav-
bu ve velkých městských aglomeracích v Polsku,
s. 47-48.

Promoce doktora honoris causa báňské a hutní akademie
- dr. Teodora Josefa BlachUlta, s. 52-54.

O d I a nic k i - Po c z o b u t t, M.: Úspěchy, zásluhy
a vědecká činnost doktora inženýTa Teodora Josefa
Blachuta, s. 54-55.

B I ach u t, T. J.: Něolik úvah o geodetických disciplí-
nách z hlediska perspekHvy jejich rozvoje i součas-
ných požadavků, s. 56-59.

P r z y bylo w s k i, K.: Poznámky k organizaci a čin-
nosti míst, kde jsou uchovány geodetické dokumenlY,
s. 59-62.

Mo s cic k i, B.: Pojetí zemědělského hospodáhtví po-
dle zákona o úpravě vla,stnictví zeměděls'kých hospo-
dářství, s. 63-64.

C h a I e c k i, J.: Vliv decentrace zaostřovací čoč,ky tří-
prvkového obje'ktivu na ,polohu záměmé osy dalekohle-
du, s. 65-66.

O I ech o v s k i, H.: Varšavská varianta protínání zpět,
s.66-69.

Cz a r no w s k i, H.: Zemědělská geodé,zie za 30 let byd-
gošského zemědělství, s. 70-71.

Ty m ow s k t, S. J.: 3. porada hla,vních redaktorů geode-
tických časopisi't socialistických zemí, s. 71-74.

T ok a r c z y k, R.: Mezinárodní symposium na téma:
"Technika ortofotografie" - Kra'kow, 19.-21. 9. 1974,
s.74-75. t

S z c z e c i Íl s. i, A. - Bor k ow y, K.: Pomocná zařízení
k fototeodo 'Itu Photeo 19/1318, s. 82-84.

Wi S '11 i e w s k i, G.: Stručná chara'Meristika japonských
syntet,tckých papírů a možnost jejich využití vk,arto-
gram, s. 85-86.

Ga z d z i c k i, J.: Aktuální problémy rozvoje geodetické
a kartografické informatiky v Polsku, s. 87-88.

S z a n g o I i e s, K.: Moderní metody stereoskopického
vyhodnocování a zpracovávání údajů pro fotogram-
metrické vyhotovování map, s. 81-85.

Lo r e n z, W. - G r li n d e I, W.: Komplexní dokumen-
tace profilů stavebních děl ve velkém měřítku,
s. 86-88.

CYr k I a f f. G.: Geodetický rámcový projekt "Měřeni
deformací", s. 88-89

Go ret z k i, W.: Relativní stavebně kontrolní měření
k určování přesnosti montovaných staveb se zvlášt-
ním zřetelem k panelové konstrukci, s. 90-92.

Ti e m a n n, H.: Přezkoušení funkční zdatnosti kombi-
nace přístrojů DAHLl'A 010 a Karti 250, s. 93-95.

H e n n e b i' C h, M.: Ověřováni několika dálkoměrfi
EOK 2000 v provozních podmínkách na použitelnost
pro. měření s ~yšší přesnosti, s. 96-98.

J o c h m a n n, H.: Fázové vztahy jako indikátory vlivů
způsobujících pohyb p6lu, s. 99-101.

W e r ne r, H.: Myšlenky k vysokoš'kolské výchově spo-
jené s praxí, s. 101-103.

T h om a s, H.: Metoda k určování vzdáleností mezi
opěrnými body pro digitální model terénu, s.
103-104.
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Geodezijai kal'tografija, 1175

Po 1 e voj, V. A. - S o k o II' i n, V. S. - Uch r j u m -
k i n, V.V.: Zkušenosti 's polohopisným podkladem :lie
seřsmického průzkumu šelfů Baltického moře prová-
děného rádiovým dálkoměrem, S. 7-11.

I z o tav, A. A.: Úvahy o výzkumech v oblasti atmo-
sférické refrakce, s. 12-16.

Mi c haj lov, V. S. - L a z a n o v, P. E.: Přístrojové
určení vlivu atmosférické refrakoe na výsledky geo-
detických měření, s. 17-19.

G a jda jev, P. A. - Č e r n y š ,ev, V. N. - Tet e -
r i n, G. N.: Ohlasy na článek B. S. Kuzmina: "Určení
souhlasného obsahů geodézie a topografie", s. 19-23.

L e b e d e v, N. N. Vytvoření speciálních sítí geode-
tického základu, s. 23-29.

Mo 'v s e s j a n, R. A. - B ach u dar j a n, A. M. -
T a 'p 1 a š v i 1 i, I. A.: Vliv chyb dynamického chara'k-
teru v hydrostatickém systému při montážních pra-
cech, s. 29-34.

Š mel i n, N. A.: Vliv verUkálních posunů nivelačních
znač'ek a částí budovy na přesnost vytyčovacích
prací, s. 35-39.

N o v i k o v, Ju. P.: Trigonometrická nivelace s. 40-43.
Rum j a n c ev, S. A, - Go r i n a, M. N. - Š es t i -
c h i n a, L. D.: Zdokonalování technologických pro-
cesů moderní letecké fotografie, s. 43-46.

Ran o v, I. 1.: Využití vytyčovacích os pro orientaci
stereoskopických modelů při kontrole montáže sta-
v,ebních objektů, s. 46-52.

K niž n i k.o v, Ju. F.: Stereoskopické pozorování sním-
ků pořízených fototeodolity v různé době, s. 53-58.

G o l'd m a n, L. N.: Určení, obsah a zvláštnosti vyhoto-
vených fotOllllap, s. 58-62.

Ga 1 'k i n, V. M.: Použití rytí při tvorbě a obnově map,
s. 62-66.

M i c hal jev i Č, D. S. - G o 1d o v s k a j a, T. N. _
Bu l' o v a, L. A.: Využití barevné nesmyvatelné tuš,e
"Kolibri" pro práce na plastických materiálech a pa-
píře, s. 66-71.

D ,a n i 1e n k o, T. S.: Tabulky pro vytyčování oblouků,
s. 72.

VIII. mezinárodní kartografická konference, s. 77-78.

Sem e n o v, V. 1.: Informační a technické zabezpečení
úkolů operativního řízení Výroby, s. 5-10.

Pe II i n e n, L. P. - Os t ,a č, C. M.: Použití interferenč-
ního měření z velmi dlouhých základen a světelné
lokace Měsíce v geodézii, 's. 11-18.

S P i l' i d o n ,ov, A. 1.: Některé pl\c>blémy normalizace
v oblasti geodézie, s. 18-22.

U r ma n c ev, F. M.: Volba výchozích bodů pro určorvání
horizontálních pohybů zemského povrchu, s. 22-26.

V i r n e 11', D. G.: Určení místního koe'f~cientu vertikální
refrakce ve zvláštních lpř~padech Ipl\otínání, s. 27-29.

Vor o n (}j, E. M.: Přibližné 'způsoby určení astronomic-
kýchazimutů, s. 29-32.

Pan d u I, I. S - B o g d ,an o v, B. G.: Vyšetř,ování stabi-
lity ,povrchových geodetických značek v 'seve,rním Ja-
kutsku, s. 32-36.

Rez nic k i j, F. E. - O r lov, V. P.: Použití dálkoměru
pro sled,ování deformací o~rajů šachty, s. 37-38.

M a 'k e jev, V. M.: Rozbor přesnosti vy-tv'oření a vyrovná-
ní blokových fot1ogra:mmetriokých sítí, s. 38-47.

A P o s to lov, J u. s. - G o l' b a t o v, V. A.: Zkušenosti
s leteckým snímk,ováním z velkých Výšek pro mapová-
ní v malých měřítkách, s. 47-51.

K e I m a n, L. J a.: Mezní chyby v poloze objektů a zobra-
zeníterénu na topografických plánech velkých měří-
tek, s. 51-54.

G voz d e va, V. A.: K otázce zdokonalení organizace
pr,ací na obnově topografických map, s. 54-57.

S i m o n 'o vs k i j, 1. J a.: Zkušenosti s použitím techno-
logie zkráceného vyhotovování masek pro diapozitivy
plošných mrupových prvků, s. 57-60.

Z Yb i na, L. N.: Mapování Vlodních zdrojů řek, s. 60-62.
Gel' č ik o v a, J u. M.: Deformace filmů 'typu "p", s.
63-66.

P o I j ,a k ,o v a, V. A.: Mezinárodní fotogrametrická spo-
lečnost, s. 67-69.
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H e y ne, K. H.: Speciální úkoly při budování katastru
podzemních vedení, s. 121-124.

R i c h tel', M.: Příspěvek 'k použití systému DIGICART
pro zpracovávání údajů v závěrečných fázích měření,
s. 124-126.

Ho f f ma n n, F.: Systém DIGIGRAFa jeho možnosti po-
užití vkal\tografii, s. 127-130.

K u g I er, H.: Kartografická generalizace, s. 130-134.
Top f e 1', F.: K automatizaci ,kartografické generaliza-
ce, s. 134-137.

K I a us s, CH.:, Problémy generalizace nekartografických
výchozích materiálů pro tematické mapy, s. 138-141.

S c h lid li c h, M.: Kekorelační analýze geodetických
měření, s. 142-144.

Sk e 'i v a la s. J. M.: Vliv chyb výchozích údajů na přes-
nost vyrovnaných veličin, s. 145-146.

Olga Schnzausová
VUGTK

V přípravě pro další GaKO jsou:

MAXMILIÁN,K.: Raciónalizace sběru informací pro
naplnění a vedení registru evidence nemovitostí

ŠOTTI, J.: Numerické url!ovanie posunov z rozdie-
lov meraní

BENEŠ, F., ZEMAN, A.: Vliv změn prostředí na ni-
velal!ní latě

PICHLÍK,V.: K zvýšení efektivnosti fotogrammetric-
kého mapování urbanizovaných oblastí ve vel-
kých měřítkách

MACEK,K.: Využití laseru při ražení štol a kladení
potrubí ve štolách

MANDYS,B.: Racionalizace mapovacích prací ana-
lytickou fotogrammetrií

ČEJKA, H.: Optické mikrobarometry v meřické
praxi

SOUČEK, Z.: Zaměřování změn geodimetrem
AGA 700

PDLOMSKÝ,P.: Určovanie posunov trigonometric-
kou metódou z meraných úhlov a vzdialenosti
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Měřické přístroje VEB Carl Zeiss JENA slučují nejnovější vědecké poznatky z c boru

geodézie se zkušenostmi a tradicí vědecké konstrukce přístrojů.

Stavební nivelačni přístroj Ni 050 • Kompenzační nivelační přístroje Ni 007.

Ni 025 • Inženýrský nivelačni přístroj Ni 030 • Kompenzační nivelační přístroj

vysoké přesnosti Ni 002 • Geodeticko-astronomický univerzální teodolit Theo 002

• Malý teodolit Theo oao • Elektrooptický dálkoměr EOK 2000 • Redukční

tachymetr BRT 006 • Redukční tachymetr Redta 002 • Redukční tachymetr

O A H LTA 010 A • Tachymetrický teodolit THEO 010 A • Vteřinový teodolit

THEO 010 A • Optický provazovač PZL

VES Carl Zeiss JENA ·DDR
Německá demokratická republika
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Výběr ,pro vas

Základy diferenciální geometrie
s technickými aplikacemi

Příručka je věnována základům diferenciální geometrie v eu-
klidovských prostorech a aplikacím této disciplíny v plochách
inženýrské praxe v mechanice a kartografii. Je psána z mo-
derního hlediska a přitom velmi přístupně.
Absolventům průmyslových škol zeměměřických a strojních
a posluchačům i absolventům vysokých škol technických
i univerzit, především z fakult stavební, strojního inženýrství
a fakulty přírodovědecké jako přehledná pomůcka ke studiu.

344 stran, 118 obrázků, váz. 41 Kčs

Staticky neurčité konstrukce
(Příklady řešení moderními metodami)

(Teoretická knižnice inženýra)

Obsahuje praktické aplikace Crossovy metody rozdělování
momentů a nových relaxačních metod při statických výpo-
čtech železo betonových a ocelových rámových konstrukcí
různých typů při různých zatíženích. Aplikuje výsledky me-
todických studií světových kapacit, jako vedle Crosse jsou
Grinter, Dašek, Southwel, Chen, Oswald, Lightfoot, Šagin,
Kani aj., a podává je jasnou přístupnou formou k přímému
použití v projektové praxi.
Stavebním inženýrům v projektových ústavech a mostárnách,
středním technikům specializovaným na statické výpočty a po-
sluchačům stavebních fakult.

Uvedené knížky vydalo SNTL - Nakladatelství
technické literatury. Dostanete je ve všech knih-
kupectvích.

----------------Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové oddělení,
113 02 Praha 1, Spálená 51

............ výtisků Budinský - Kepr: Základy diferenciální geometrie
s technickými aplikacemi

......... výtisků Kazda: Staticky neurčité konstrukce


