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Prof. Ing. Dr. Jaroslav Kovai'ík, CSc.,
proděkan směru geodézie a karto.srafie
na stavební fakultě eVUT

Rok 30. výročí osvobození ČSSR
v životě a práci směru geodézie
a kartografie na stavební fakultě
ČVUT v Praze

Třicáté v)"ročí osvobození CSSR Sovětskou armádou
je významnou příležitostí i pobídkou k zamyšlení nad
dosud vykonanou prací a nad jejím dalším rozvinutím
pro rozkvět naší socialistické společnosti. To plati
zvláště v klíčových úsecích, mezi něž patří příprava nových kádrů z řad mladého pokolení. Velmi zodpovědnou a náročnou úlohu sehrávají na tomto úseku vysoké
školy, jejichž úlohou je předávat naší společnosti dobřc připravené budoucí řídící, organizátorské a provozní pracovníky
na všech rozhodujících
úsecích.
V oboru geodézie a kartografie je učilištěm s bohatou
tradicí a s komplexní vybaveností i činností ve výcho.
vě zeměměřických inženýrů směr geodézie a kartografie na stavební fakultě CVUT v Praze. O jeho vývoji
a práci je odborná veřejnost čas od času informována
na stránkách našeho časopisu a při různých shromážděních. Úmyslem dnešního příspěvku je načrtnout
hlavní charakteristiky jmenovaného směru u přiležit0sti letošního výročí osvobození CSSR a připojit se
tak k úvahám představitelů resortu geodézie a karto.
grafie o vývoji a perspektivách celého našeho oboru
v CSSR a o práci samotného resortu, které byly uveřejněny v dřívějších číslech letošního ročníku Geodetického a kartografického obzoru.
Význam, poslání a rozvojové úkoly socialistické výchovy mladého pokolení a jeho přípravy pro
život a práci v rozvinuté socialistické společnosti byly
komplexně projednány
na červencovém zasedání
ÚV KSC v roce 1973 (v dalším textu pouze ÚV). Pro
vysoké školy v celé CSSR bylo především jako nezbytně nutný rámec přípravy vysoce kvalifikovaných kád.
rů označeno vytvoření jednotného plánu rozvoje výchovně vzdělávací a vědecké práce. Dále pak hyly
formulovány hlavní úkoly a zásady pro práci vysokých
škol v souladu s potřebami dalšího rozvoje socialismu.
Ve stručném výčtu jsou to zejména:
- příprava absolventů se širším profilem, adaptabilních potřebám praxe mj. s využitím postgraduálního studia,
- předpoklad
kvality
absolventa
vysoké školy
určovaný souladem solidního základu všeobecného
vzdělání, vysoké kulturnosti, politické uvědomělosti,
morální vyspělosti, odpovědnosti, samostatného
a tvořivého přístupu k úkolům, schopnosti řídit a
vychovávat kolektiv, smyslu pro nové,
- tomu odpovídající obsah a struktura studia, modernizace výchovně vzdělávacího procesu se zaváděním nových poznatků do výuky,
- opření práce vysokých školo praxi, o její perspektivní potřeby, vytvoření permanentní spolupráce s pracovišti praxe a vědy,
- nezbytnost vytváření solidních vědeckých prognóz
a opření práce školy o ně,

-

zkvalitnění pedagogické práce, zvýšení nároků na
učitele v odborné připravenosti, ve výchovné práci,
v respektování závazných osnov, v objektivním posuzování studentů,
- významná úloha vedoucích učitelů, vyžadující jejich
pevnou autoritu u studentů,
- zvyšování politické a pedagogické "Úrovněučitelů,
podle potřeby doplňování jejich praxe, získání nejkvalitnějších pracovníků praxe na školu,
- zajištění skladby vysokoškolských studentů odpovídají tHdní struktuře společnosti, vytváření všech
podmínek pro doplňování vysokoškolských kádrů
především z dělnické a rolnické mládeže a tím zajištění oddanosti socialistické inteligence věci budování socialismu.
Uvedené úkoly se promítají do všech oblasti práce vysokých škol - pedagogické, politickovýchovné,
vědeckovýzkumné, kádrové, organizační. Přistupme
nyní k naplnění zmíněného již úsmylu tohoto příspěvku tak, aby čtenář mohl vývoj a práci našeho směru
geodézie a kartografie ve všech uvedených oblastcch
srovnávat s úkoly vytyčenými ÚV a získat pohled do
našeho rozvojového snažení, případně nám k němu
dát svá doporučení. Je třeba se ještě zmínit, že náš
směr je ve stálém pracovním styku se sesterskými školami v Bratislavě a v Brně a tak např. uč~bní plány
všech tří učilišť nevykazují podstatnější rozdíly. Podobně je tomu i v dalších zásadních aspektech. naší
práce. Ve specifických údajích, jako je vybavení školy
nebo vědeckovýzkumná práce, má přirozeně každá
škola své zvláštnosti a zde se bude náš další text týkat
jmenovitě pražské školy. Čtenář snadno rozliší v t~mto
smyslu informace s obecnou nebo s lokálně vymezenou platnosti.
Úkol vytvoření jednotného plánu rozvoje výchovně
vzdělávací a vědecké práce vysokých škol, vytyčený
ÚV na základě potřeby prohloubení jednotného řízení na úseku školství a sledující při současné vysoké náročnosti vybavení a činnosti vysokoškolských pracovišť též relace se skutečnými potřebami rozvoje oborů,
směrů a celého národního hopodářství, je postupně
řešen za pomoci oborových komisí ministerstev školtví ČSR a SSR. Jde přitom o celý komplex otázek, jako
je samotná nomenklatura studijních oborů a jejich
rozmístění v síti vysokých škol, formulace profilů absolventů s ohledem na perpektivní potřeby rozvoje socialistické společnosti, tomu odpovídající modernizace
a přiměřené sjednocení učebních plánů a osnov, postgraduální studium, zajištění výuky učebnicemi atd.
Materiály studijního oboru geodézie a kartografie jsou
v souladu s jeho organizačním začleněním na stavebních
fakultách zpracovávány v oborové komisi stavebních
oborů. Podklady za jednotlivé obory připravují sku.
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piny složené ze zástupdi všech sesterských škol.
K elaborátům ohorových komisí se pak před jejich
dalším využitím vyjadřují příslušné odborné resorty.
Samo vymezení studijního oboru geodézie a kartografie a jeho pěstování na nfl,šichtechnických vysokých školách je v plném souladu s organizací praxe,
osvědčilo se jako účelné, hospodárné a plně životaschopné. Nejsou proto žádné důvody ke změně v obsahu nebo v označení oboru či v jeho zařazení do příslušné nomeklatury a samozřejnně k jeho rozvíjení na
technických školách.
Požadavek na širší odborný profiI obsolventa jsme
v našem oboru splnili již před řadou let.' Příslušný vývoj je popsán např. v č. 4 z r. 1968 tohoto časopisu.
Dnes se řídíme jednotným, univerzá.lním studijním
plánem, který až v samém závěru studia umožňuje
studentům volbu některé ze čtyí' skupin předmětů geodetieko- fotogrammetrické, geodeticko-astronomické, kartografické, pozemkových úprav. Tím se vychá.
zí vstříc co možno plynulému přcchodu absolventů do
praxe, respcktive se vyhovuje jejich zájmu o určitou
oblast tématiky diplom ní práce. K velmi hospodárnému jednotnému učebnímu plánu jsme dospěli též
s přihlédnutím k zájmům praxe přísně racionálním
výběrem obsahu z dříve zavedených širších specializací. Široká základna vybudovaná specializacemi nám
ovšem vytvořila fond, po jehož modernizaci mlIžeme dnes pohotově vyhovět požadavkům praxe na
širší inovační nebo i užší specializační postgraduální
studium. V samotném základním studiu logické
a úřelné spojení vědních oborů geodézie a lmrtografie
v jediném univerzálním učebním plánu se postupně
stalo velmi náročným jak obsahově, tak i na využití
doby studia, tj. 10 semestrů v denním a 12 semestrů
v dálkovém studiu. Vytrvalé narůstání nových oblastí,
jako je v současné době teorie systémů, informatika
a také např. tematická kartografie, vyvolá patrně
otázku vyhraněnější diferenciace podohně jako jeuskutečňována na vysokých školách v SSSR, NDR a
jinde. Také potřeba specializačních typů postgraduálního studia se stále markantněji projevuje. Inovační typ tohoto studia máme již zaveden a v současné době končí jeho druhý dvouletý běh.
Dosud naznačené aspekty pedagogické práce naší
školy je třeba samozřejmě vidět v návaznosti na uplynulý vývoj, který právě v oněch 30 létech od osvobození ČSSR přinesl mnoho principiálně nového spolu
s neb)'valým růstem nároků na obor geodézie a karto.
grafie a s vývojem příslušné techniky i metodiky.
V obsahu práce školy to znamenalo zásadní změny
v tradičních předmětech, vybudování řady nových
předmětů, přistoupení k výběru hlavních, podstatných
poznatků ve výuce a k soustavnému posilování tvůrčích prvků. Stačí si jen uvědomit veškerou novou, dnes
již značně automatizovanou
měřickou, výpočetní
i kreslící techniku a s ní související metody a možnosti v celé šíři oboru. Není jediný základní nebo aplikační předmět naší odborné výuky, v němž by se
tento vývo j hluboce neprojevil. A vznikly nové předměty jako automatizace výpočetních a zobrazovacích prací
nebo elektronické metody v geodézii a další. Vyčlenit
a nově koncipovat bylo nut,no v uvedených souvislo.
stech též vyrovnávací počet v jeho základech i aplikacích. Do plného záběru se dostaly geofyzikální aspek-

ty v geodézii. Novou funkční polohu a náplň mají ma·
pování i evidence nemovitostí. Výuka kartografie se
rozrostla do celé šíře tvorby a reprodukce map. Nově přistoupila inženýrská geodézie se svými úkoly v socialistické výstavbě. Významnou složkou výchovy nových
zeměměřických inženýrú se stala úseková ekonomika,
řízení a plánování. Vysloveně socialistick)' charakter
dostala výuka pozemkových úprav. S nejnovějším vývojem pak vyvstala např. kosmická geodézie.A jak již bylo
zmíněno, přistupuje dnes kybernetika, teorie systémú, informatika v obecných základech i v odborných
aplikacích. Lze bez nadsázky říci, že dnešní rychlost
a objem vývojových změn v našem oboru a tedy též
v jeho výuce nelze dobře srovnávat ani s vývojem
v první polovině našeho století, natož ještě dříve. To
platí tím více, že u nás sám velmi náročný vývoj techniky a technologie pouze doprovází zásadní, revoluční
změnu společenského vývoje se všemi důsledky též
ve významu a náročnosti úkolů geodézie a kartografie.
Proto jsme museli při výchově inženýrú vykonat velký
kus práce a další nás čeká, abychom dostáli svým úkolům. Souběžně s odborn$'mi disciplínami bylo nutno
modernizovat to přestavět základy budované matemati- ~
kou, fyzikou i deskriptivní geometrií. Přibyla celá
oblast společenskovědních předmětů, které mají
základní úlohu ve výchově socialistické inteligence
a s nimiž musí harmonovat také politickovýchovné
aspekty v odborných disciplínách. To vše s sebou přineslo nutnost zásadního zintenzivnění péče o tvůrčí,
inženýrské schopnosti našich studentů. Reprezentativním dokladem právě naznačených úkolů mohou být
komplexní projekty, které jsmc u nás záhy zavedli
v nejvyšších semestrech studia a ve svém pokračovávání se stávají diplomními pracemi budoucích absolventů. 'Tyto práce mají možnost přímo poznávat naši
externí členové stát.ních zkušebních komisí a recenzenti diplomních prací, ostatníodbornáveřejncst
pak má
možnost si udělat názor se seznamů diplomních prací
uveřejřlOvaných v našem časopise. Příslušná témata
jsou vesměs v souladu s vývojem oboru a mají výzk!Jmnou, studijní nebo náročnou provozní povahu. V naznačeném duchu budeme dále pokračovat a současně
budeme pečovat o to, aby spolu s exponovanější
prací studentů v jednotlivých úsecích oboru zůsťávaly
zachovány v jejich paměti spolehlivě po celou dobu
studia všechny základní poznatky z celé šíře oboru.
Naznačený vývoj se přirozeně neobešel bez usilovné péče o doplňování přístrojového a ostatního vybavení školy a bez modernizace vyučovacích metod.
Dnes lze říci, že přístrojové vybavení našeho směru
dovoluje vychovávat zeměměřické inženýry na úrovni doby. Zásluha za naše vybavení patří možnostem
vytvářeným socialistickým zřízením a současně též
pochopení odbornýchresortú pro pomoc škole. V některých směrech je naše vybavení velmi kvalitní, např.
ve fotogrammetrii, v laboratorní technice pro práci
na gcodetiekých přístrojích, ve vybavenosti měřickou
technikou. V poslední době se podařilo v podstatné míře
vyplnit též dlouho a přes naše úsilí přetrvávající mezeru v malé výpočetní technice. Dnes máme zajiště.
no, že naši studenti budou pracovat. s malými elektro·
nickými kalkulačkami. Nastoupeno' je úsilí také k to·
mu, aby směr kromě již dostupných moderních počítačů a automatického kreslicího stolu v rámci vysoké školy resp. fakulty disponoval přiměřeně vlast-
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ním vybavením. Na úseku modernizace vyučovaeích
metod je zatím rozvíjeno úsilí hlavně tam, kde není
třeba náročné vybavení. Postupně oprošťujeme výuku
od nadbytku rutinní práce ve prospěch posilování samostatnosti, v dostupné míře zavádíme názcrné pomůcky, používáme didaktické testy, experimentálně
byl ověřen programovaný učební text. Samozřejmostí je
na našem směru soustředěná péče o vydávání učebních
textů, které jsou se zájmem používány i na jiných
školách a také v praxi. Zásadní pokrok i pokud se
týká náročnější moderní vyučovací techniky je připravován v uskutečňované nové výstavbě fakulty.
Mezi úkoly uložené oborovfTm komisím a v současné době zpracovávané je dokončení přiměřeného
sjednocení učebních plánů a následně i učebních osnov
jednotlivých oborů v rámci ČSSR Přitom se dhá, aby
byly zařazeny všechny progresívní disciplíny a aby
proporce jednotlivých skupin předmětů odpovídaly
potřehám dalšího rozvoje. Je sledováno zajištění
dostatcčného prostoru zejména pro teoretické poznatky v základních a v odborných předmětech, vytvoře.
ní předpokladů pro pěstování komplexu vlastností
absolventa vysoké školy, jak jsme jej v úvodu oci.
tovali ze zasedání ÚV. Jde tedy o úkol zásadní povavahy pro další rozvoj přípravy vysokoškolských kádrů, v našem případě zeměměřických inženýrů. Proto
k němu na směru přistupujeme velmi soustředěně
a v té souvislosti provedeme důkladnou analýzu celého učebního procesu z hlediska vlastního teoretického
i praktického obsahu, metodiky i vfTchovné práce.
Cílem je, aby příští učební dokumenty a metodika
tvořily jednolitý, racionální výchovně vzdělávací
systém.
S nemenší důležitostí jde ovšem o úspěšnou realizaci takového systému. Ta vyžaduje především schopný, harmonický kolektiv učitelů. Vedoucí pracovníci
na škole a stranická organizace mají tedy velmi zodpovědné úkoly v kádrové práci. Jedná se o všestrannc. u
kvalitu jednotlivých pracovníků a o dobrou kvalifikační, věkovou i ostatní skladbu a spolupráci celých pracovních kolektivů. Tato oblast našich úkolů byla systematicky propracována a dnes postupujeme podle pra.
videlně kontrolovaných a upřesňovaných programů
směru, kateder a jednotlivců, v nichž je pamatováno na všechny aspekty. Máme tak zajištěno, že své
vlastní síly, které odpovídají solidnímu plnění úkolů,
budeme dále cílevědomě upevňovat a zkvalitňovat
v souladu s nároky na vysoké školy.
Nedílnou složkou našeho výchovně vzdělávacího
systému je politickovýchovná práce, s jejímž širokým
spektrem úkolů jsme se již v dosavadním textu setkali.
Podáme nyní samostatně její hlavní charakteristiky
a vývojové aspekty. Především je třeba konstatovat,
že kdysi rozpačité úvahy o této práci jsou překonány
a dnes je na vysokých školách, a to i v jejich odborné
výuce jasno, o co jde. tTdev konečném efektu o komplex předpokladů kvality absolventa, který jsme citovali z jednání ÚV. Je naším úkolem, abychom soustředěně a v těsné spolupráci se straniekóu, svazáckou
a ostatními organizacemi praeovali ke stále dokonalejšímu naplňování zmíněných předpokladů. Klíčovou úlohu zde přirozeně hrají učitelé, a proto také jim,
jejich předpokladům a kvalitám byla při jednání ÚV
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věnována velká pozornost. Příslušná oblast naší práce
je dnes na všech úrovních intenzívně a soustředěně
sledována a zajišťována. Významným organizačním
a pracovním opatřením bylo jmenování akademických
funkcionářů pro politickovýchovnou práci, ustave.
ní pracovních komisí a pod jejich vedením zpracování
programů politickovýchovné práce na vysokých školách, fakultách, směrech, katedrách a v ročnících.
Uskutečňovaná věcná kontrola plnění těchto programů a jejich korekce podle získaných zkušeností je
účinným nástrojem dalšího zkvalitňování. Na úseku
vytváření potřebných předpokladů je to především
ideologické, politické, ekonomické, ale též pedagogické
vzdělávání učitelů, kterému je věnována soustavná
péče. V samotné práci se studenty je zapotřebí,
aby se stále lépe a v dobré harmonii se společenskovědními pf'edměty homogenizovala a zvyšovala neformální aktivita celého učitelského sboru při vytváření všestraného profilu budoucích inženýrů. Specifickou úlohu mají vedoucí učitelé ročníků a studijních skupin. Lze konstatovat, že na směru geodézie
a kartografie máme v těchto funkcích ve značném
počtu zkušené členy strany, čemuž odpovídají nemalé
dosavadní úspěchy mj. i ve vedení a aktivizaci ostatních vedoucích učitelů. Pokud jde o samotné studenty,
tam je významným spolupracujícím činitelem Socia.
listický svaz mládeže a jeho výbory - fakultní, směrové,- ročníkové. Můžeme s uspokojením konstatovat,
že se činnost svazu zdárně rozvíjí a jsou dobré předpoklady k tomu, aby se výrazná společenská aktivita
stávala vlastní stále většímu počtu studentů. Z úspěchů na naší škole alespoň některé příklady. Tak naše
fakultní organizace SSM měla své první dva velmi
úspěšné předsedy ze studentů směru geodézie a kartcgrafie. Oba dnes pracují v náročných vyš8Ích funkcích.
Také náš směrový výbor SSM je od svého ustavení
velmi akti'vní. Na směru se díky tomu a také dobré
práci učitelů již tradičně úspěšně rozvíjí studenská
vědecká činnost. Naši studenti se vždy velmi úspěšnč
umisťují v rámci fakulty i v celostátním kole stuňenských vědeckých konferencí. Rovněž na konferencích
k významným politickým pf'íležitostem získali již
řadu výrazných úspěchi'l. Dobře si vedou v soutěži
studijních skupin, Uskutečňují se tuzemské i zahra·
niční zájmové exkurze, návštěvy kulturnÍth podniků.
Již několikátfT rok zajišťuje naše organizace SSM úspěšně letní pracovní aktivitu nově pi'ijatých studentů
a studentů po prvním ročníku. Nejlepší svazáci se již
v nižších semestrech stávají kandidáty KSČ. Samo·
zřejmostí je spolupráce nejvyspělejších studentů v ří.
zení chodu školy a jejich účinná pomoc při ověřová·
ní kvality a účinnosti pedagogické práce. A bylo by
možno jmenovat řadu dalších zkušeností, dokládajících kladný vývoj a slibné perspektivy.
Dosud jsme hovořili o vlastní práci školy, o jejích
současnJTch a vývojových úkolech a směrech. Škola
ovšem pracuje pro společnost a musí být v neustálém
oboustranr.ě aktivním styku se životem, s praxí i vědou
především ve své pracovní sféře. Také tuto základní
podmínku zdůraznilo zasedání ÚV. Náš pražský smpr
má ve srovnání s ostatními obory zásadní výhodu
v tom, že obor geodézie a kartografie je reprezentován
jediným resortem, s nímž a s jeho organizacemi s celostátní působností a také s pražskou Geodézií, n. p.,
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sídlíme velmi blízko sebe. Naše vztahy jsoll na všech
úrovních otevřené, prodchnuté dobrým duchem neformální spolupráce. Máme vzájemné zastoupení v pracovních kolektivech, ať jsou to různé komise ČÚGK,
vědecká rada VúGTK a jeho oponentní komise a další
složky praxe, vědecká rada stavební fakulty a její
sekce geodézie a kartografie, státní zkušební komise
a komise pro obhajoby disertačních prací, oponentní
komise na škole atd. Také s mimopražskými podniky
a středisky resortu máme dobré styky a dále je utužujeme. Prostě řečeno, je vše dáno k tomu, abychom bez
jakýchkoli překážek pokračovali v naznačených vztazích a dále je rozvíjeli k oboustrannému prospěchu.
Ve stejném duchu platí tato zjištění též o důležitých
pracovištích oboru mimo resort geodézie a kartografie.
Prvořadým zájmem školy je, aby byla vždy aktuálně
seznámena s děním v praxi po všech stránkách a mohla
tak v potřebném předstihu pamatovat na ty prvky,
které jsou žádoucí u absolventů pro úkoly, R nimiž se
v praxi setkají. V prvé řadě' to znamená pohotové
předávání škole všech materiálů, vyjadřujících vývoj
v oboru. Vítanou formou je též např. pořádánísemináře o vývojipraxe, organizovaného resortem pro pracovníky škol. Nejcennější však je přímá účast pracovníků
školy na tvorbě koncepcí, technologií atd., která
jim poskytne nejpohotovější a nejkvalitnější poznatky
pro jejich práci. Sami mohou přitom užitečně přispět.
Významná je též vytrvalá pomoc praxe při vybavování školy, kde nejedno významné zařízení na škole
bylo převedeno z resortů ČÚGK, MNO i odjinud.
V posledních létech se dobře rozvíjí spolupráce našeho směru s ČÚGK a s jeho organizacemi v oblasti
kádrové. Jde především o to, aby naši absolventi nastupovali na místa, kde jich je naléhavě třeba, tj. zejména
v resortu ČÚGK. Toho lze dosáhnout v současných
podmínkách tak, že kádrová spolupráce školy are·
sortu začíná již při získá vání zájemců o studium oboru
na středních školách. Prokazatelné úspěchy v tom
směru přinesly na škole pořádané dny otevřených dveří a také tam, kde pracovníci podniků a středisek resortu pomohli na středních školách, dostavil se slibný
efekt jak co do žádoucího územního rozložení zájmu
o studium našeho oboru, tak co do kvality zájemců.
Také kádrová struktura nově přijímaných studentů
vykazuje stále zlepšující trend. Tak např. v letošním
přijímacím řízení bylo přijato více než 50% studentů dělnického a rolnického původu, téměř 90 % je
členů SSM, převážně· aktivních. Zásluhou pražské
střední školy zeměměřické jsme podobně jako v minulém roce přijali i několik kandidátů KSČ. Tuto práci je možno dále zdokonalovat zejména soustavným
udržováním styku podniků a středisek se studenty,
zejména formou prázdninových praxí. Z jiné oblasti
kádrové práce je třeba se ještě zmínit, že resort již
tradičně a dobře umožňuje doplňování praxe našich
učitelů.
Vysoké školy vedle své základní pedagogické
práce vždy byly a musí nadále zústat výraznými vědeckými pracovišti. Vyžaduje to i zájem hospodárnéného využití vědeckovýzkumného potenciálu. Vědecká práce na našem směru má dlouholetou tradici
a nemalé výsledky, s nimiž je odborná veřejnost seznamována v odborném tisku, v nových statích našich
učebních textů, ve výzkumných zprávách, v diser.

tačních a habilitačních pracích a také na vědeckých
konferencích naší vysoké školy. V současné době se
uplatňuje správná tendence ve prospěch řešení závažných dílčích výzkumných úkolú státního plánu na
vysokých školách. V souladu s touto tendencí se také
na našem směru výrazně projevuje posun vědeckovýzkumné práce k dílčím úkolům, resp. etapám státního plánu, které podle dosavadních příprav budou
v příští pětiletce u nás řešeny na všech odborných katedrách v rozsahu odpovídajícím jejich kapacitám.
Budou to úkoly z pracovních oblastí geodetické astronomie, inženýrské geodézie, evidence nemovitostí, po.
zemkových úprav, kartografie a další, vesměs s bezprostřední realizační aplikací. Samozřejmě přitom
sledujeme, abychom v rámci zvlášť dobrých pracovních
vztahi'l s VúGTK spolupracovali na jeho úkolech ať
již formou řešení dílčích úkolů (etap) nebo v rámci hospodářských smluv. Budeme též pokračovat na řešení
svého resortního pedagogického výzkumu a na men·
ším počtu fakultních výzkumných úkolú nezbytných
pro zajištění kvality naší práce. Velmi výrazně se náš
směr podílí též na výchově vědeckých pracovníkú.
Každoročně přijímáme do externích vědeckých aspirantur několik uchazečú a další učitele do vědecké
přípravy, z nichž naprostá většina svůj studijní plán
úspěšně absolvuje. V posledních létech prošli u nás
řádnou vědeckou aspiranturou v oboru kartografie
dva příslušníci Vietmanské demokratické republiky.
Z našich učitelú asi 40 % má vědecké hodnosti a další
k tomuto cíli rychle míří. Velmi si vážíme též každo.
roční pravidelnosti, které již nabyla naše spolupráce
s VÚGTK při zajišťování a přípravě jeho kádrových
rezerv mezi našimi nejlepšími studenty.
V širším pojetí přiřazujeme na vysokých školách
k vědeckovýzkumné práci též náročnou vědeckotechnickou pomoc národnímu hospodářství. V této
práci může náš směr vykázat již mnohé hodnotné
výsledky především pro výstavbu hlavního města
Prahy. Zvlášť výrazná je v posledních létech spoluprá.
ce na geodetických otázkách výstavby a provozu
metra, dále jsou to náročná měření pro zjišťování
stability v souvislosti s výstavbou řady velkých objektú v Praze, speciální geodetické práce pro přípravu
a uskutečňování výstavby hlavního města ap. Mimo
Prahu' jsou to kromě jiného inženýrsko-geodetické
práce na dálnici a na vodních dílech. Konkrétní je též
naše pomoc praxi ve fotogrammetrii a v dalších oblastech oboru. V duchu naznačené komplexnosti budeme
nadále ve své mimopedagogické práci pokračovat
a tak také udržovat školu v neodmyslitelném spojení
s praxí.
Náš akční rádius samozřejmě přesahuje hranice
státu. Máme rozvinuty styky se sesterskými školami
v Moskvě, v Drážďanech, ve Varšavě, v Budapešti,
v Sofii a s dalšími. Výměna zkušeností, vzájemné
návštěvy, výměny studentů jsou neobyčejně cenným
přínosem také v zájmu upevňování svazku socialistických státú. Tradici si vytvářejí mezinárodní konference o výchově geodetů a kartografů, pořádané vědeckotechnickými společnostmi socialistických státú, pro
práci školy rovněž velmi významné. Také v mezinárodních odborných organizacích aktivně pracuje řada
příslušníků našeho směru.
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Kovařík,
T.: Rok 30. výročí osvobození ČSSR v životě
a práci směru geodézie a kartografie
na stavební fakultě
ČVU7' v Praze

Takový je tedy nástin práce a rozvoje směru
geodézie a kartografie na stavební fakultě ČVUT
v Praze. Naše úkoly jsou velmi náročné a my k nim
tak také přistupujeme. Nejsme samozřejmě bez obtíží a problémů, jako tomu nemůže být nikde při plnění
složitých úkolů. V tomto příspěvku nešlo však o tra-

Pať rokov činnosti Výskumného ústavu

geodézie a kartografie v Bratislave

Začiatkom roka 1975 si pripomenula patiročné jubi.
leum svojho vzniku jedna z najmladších centrál ne
riadených organizácií výskumnej a vývojovej základne v ČSSR - Výskumný ústav geodézie a kartografie
v Bratislave (VÚGK).
Zriadením tohto ústavu Sil. vytvorili predpokla.
dy na systematickú vedeckovýskumnú činnosť v rezorte Slovenského úradu geodézie a kartografie SÚGK (v tom čase Slovenskej správy geodézie a kartografie - SSGK). Pracovisko VúGK sa začalo tvoriť
a organizačne formovati vo februári 1970. Jeho základné kádre Sil. zgrupovali z dovtedajšieho nesamostatného pracoviska VVZ pri Geodetickom ústave v Bratislave, z ďalších rezortných organizácií a z Ústavu
te6rie merania SAV. Niektoré materiálne prostriedky
(odborné knihy a časopisy, výskumné správy, meracie
prístroje a iné pomocky) vmnožstve a sortimente ne·
podstatnom pre rozvíjajúcu Sil. a perspektívnu činnosť
ústav získal od spomenutých organizácií a od výskumného ústavu geodetického, topografického a kartografického v Prahe (VúGTK).
V intenciách potrieb a úloh rezortu sa začalo pracovať na formovaní profilu vedeckovýskumnej činnosti
ústavu na obdobie paťročnice 1971-1975. Napriek
skromnému početnému zloženiu (15 pracovníkov
koncom r. 1970) a materiálnemu vybaveniu vytýčilo si
vedenie ústavu v spolupráci so SSGK a s Komisiou pre
riadenie VTR v rezorte SSGK na 5. paťročnicu náročné úlohy. Námety a úlohy vedeckovýskumnej
činnosti zahrnujúcej aplikovaný výskum pre rezortné
potreby a v obmedzenom rozsahu i rezortný základný
výskum boli sformulované v deviatich rezortných
výskumných programoch:
1. Výskum recentných pohybov zemskej kory
2. Výskum geodctických meracích metod a prístrojov
3. Výskum geodetických sietí
4. Výskum v družicovej geodézii
5. Racionalizácia budovania a aktualizácia mapového
fondu vo veTkých mierkach
6. Automatizácia výpočtových a zobrazovacích prác
7. Racionalizácia evidencic nehnuterností

Geodetický a kartografický ob~or
ročník 21/63, číslo 10/1975 275

dování těch pracovních otázek, s nimiž se musíme na
škole vypořádat sami, nýbrž o informaci o principiálních směrech zajišťování našich základních společenských úkolů. Ty se nám mohou plně dařit jen v těsné
spolupráci s vědeckou, řídící a provozní praxí. Proto
byl též napsán dnešní příspěvek.

riaditel'
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ústavu

Ing. Ján Kukula, CSc.,
geodézie
a kartografie
v Bratislave

8. Výskum v kartografii a kartografickej polygrafii
9. Racionalizácia organizácie a ekonomiky prác.
V r. 1972 sa prikročilo k riešeniu úloh informač·
ného systému geodézie a kartografie (ISGK) v rámci
dodatočne vytvoreného
10. programu s názvom
"Výskum ISGK v rezorte SSGK".
Potreba riešiť početné a tematicky roznorodé
úlohy v podmienkach nevybavenosti pracoviska si
vynútila, aby ústav v primeranej miere zamestnával
aj externých špecialistov a aby maximálne využíval
možnosti kooperácií s výrobnými rezortnými i mimorezortnými organizáciami. Preto hneď v počiatočnom
období vedenie ústavu nadviazalo úzke kontakty
s VÚGTK v Prahe, s príslušnými katedrami SVŠT
v Bratislave, s Ústavom te6rie merania SAV, B organizáciami rezortu SSGK a s Podnikom výpočtovej
techniky. Neskoršie Sil. spolupráca rozšíriIa i na ďalšie
pracoviská, a to predovšetkým
v rezorte FMNO
a s ústavmi Slovenskej akadémie vied. Postupne
ústav nadviazal kontakty a vykonal kroky na spolu.
prácu so sesterskými ústavmi geodetických služieb
socialistických štátov. Významným krokom na ceste
k postupnei koncentrácii významných odborníkov
geodetov z
SR a k ich účasti na plánovaní, riadení
a hodnotení úloh základného vvskumu bolo zriadenie
vedeckej rady VúGK ako poradného orgánu riaditeTa.
Súbežne s počiatočnými organizačnými a plánovacími prácami začali sa v dvoch oddeleniach ústavu riešiť vyskumné úlohy. Za paťročné obdobie bolo
vyriešených 34 úloh plánu rozvoja vedy a techniky
s výsledkymi dokument~vanými v rovnakom počte
záverečných v jedenástich čiastkových výskumnJ"ch
správach.
Z obsahového a účelového hTadiska možno rieše.
né úlohy a problémy kategorizovať takto:
a) štúdie, analýzy a koncepcie 'pre plánovaciu
.
a riadiacu činnosť v rezorte SUGK,
b) teoreticko-experimentálne
práce na vývoji
a zdokonafovaní. technologických
postupov
a na príprave inovačných prvkov a procesov,
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c) úlohy gnozeologického charakteru so zamera·
to so zretelom na aplikáciu najprogresívnejších mera·
ním na súčasné vývojové tendencie geodézie cích, vyhodnocovacích a interpretačných metód.
V súvislosti s prípravou Atlasu SSR spracoval
v medzinárodnej spolupráci,
VÚGK jeho základnú projektovú dokumentáciu, t. j.
d) práce na ustálení a unifikácii odbornej termi.
úvodný projekt, technický projekt a maketu. Riešil
nológie,
koncepci u mapy zemepisnej polohy a všeobecnozemepis.
e) realizačné úlohy.
nej mapy SSR ako i politickej mapy strednej Európy.
V prvej kategórii bolo vypracovaných viacero
Vyriešil podstatné hradiská charakteristík týchto máp,
študijných a koncepčných materiál ov. Ich potreba
vyplynula z požiadaviek a nárokov na riac1iacu činnosť hlavne znázorňovacích metód prvkov ich obsahu.
Skúmal aktuálne kartografické a polygrafické otázky
v rezorte v súvislosti so zriadením SSGK, s prácami
a začal pracovať na návrhu jednotného postupu karto·
na dlhodobom pláne rozvoj a národného hospodárstva
grafického a polygrafického spracovania Atlasu SSR.
v súlade s inovačnými tendenciami v geodetickej a kal'.
Pre toto pripravované dielo Baokrem toho skúmalidote.
tografickej výro be.
raz v literatúre nevyriešené metodické a interpretač.
Stúdia o stave automatizácie v rezorte s návrhmi
opatrení sa stala východiskovým podldadom pre ďalší né problémy s výsledkom vo forme odporúčania apli.
kovať rozličné efektívne prístupy a riešenia pri zná·
vývoj automatizácie a na rozšírenie automatizačných
prostriedkov a ich obnovu v súčasnosti i v ďalších zorňovaní jeho tematického obsahu.
paťročniciach.
Pre potreby cestovného ruchu na Slovensku bol
vypracovaný návrh nových súborov, sérií a jednotli·
S podobnými zámermi bol vypracovaný ideový
vých máp a kartografických publikácií na základe
projekt automatizácie jednotnej evidencie pracujúcich.
testovania doterajších výrobkov.
Otázky ďalšej orientácie niektorých špeciálnych
V oblasti vývoj a a zdkonalovania pracovných
oblastí rozvoja vedy a techniky v geodetickej služba
metód a technologických postupov sa vo výzkume
SSR sú analyzované v štúdii o možnosti pozorovania
riešili aj otázky raciona1izácie zberu informácií pre
umelých družíc Zeme pre geodetické účely a v štúdii
tvorbu máp velkých mierok geodetickými metódami.
o potrebe a účelnosti vybudovať na území SSR testo.
Výsledkom sú postupy modifikované vzhladom na au·
vaeiu sieť.
tomatizáciu výpočtových a zobrazovacích prác; pri.
Podkladovým a analyticko.syntetizujúcim mate·
riálom z oblasti kartografickej tvorby je štúdia na nášajú ekonomický efekt vo forme skrátenia cyklu
výroby máp pri nižších nárokoch na pracovné sily
prípravu Atlasu SSR s návrhom najdoležitejšíeh kri.
a investičné prostriedky.
térií koncepcie tohto základného vedeckého kartogra.
Rozvoju automatizácie prác slúžia výsledky výs.
fického di,ela, ktorého vydanie sa pripravuje v spo·
kumu
na obnovu písomného operátu evidencie nehnu·
lupráei SUGK so Slovenskou akadémiou vied.
telností na samočinnom počítači a súbor programov na
Na základe štúdia varchívnych materiáloch a po
spracovanie geodetických výpočtov pre mapy velkých
konfrontácii so súčasnými podmienkami a vývojovými
mierok. Koncepčne a programovo sa riešili aj úlohy
tendenciami mapovania vo velkých mierkach boli vy·
na príprave a tvorbe informačného systému geodézie
pracované tieto materiály analyticko-študijného chaa kartografie.
rakteru: Základné mat>ovanie na Slovensku v stereoV teoretickej oblasti problémov sa vo VúGK
grafickej projekcii a Analýza slovenského mapového
sústredila pozornosť na v)Tskum recentných pohybov
fondu máp velkých mierok do r. 1936.
zemskej kory, na vyhodnocovanie metódy z hladjska
Pre účely evidencie nehnutelností bola vypracova·
interpretácie, na rozvoj teórie geodetických sietí s vy.
ná štúdia navrhujúca postup pri usporiadaní vlastnícužitím nových poznat kov vo vyrovnávacích metódach
kych vzťahov na území SSR v súvislosti s prípravou
a z hladiska optimálnych štruktúr a nakoniec na pro·
novelizácie príslušných zákonných ustanovenÍ.
blematiku presnosti elektronických dialkomerov s apli.
Z koncepčných prác ústavu najvýznamnejšou je káciou matematicko.štatistických
vyhodnocovacích
prognóza vývoj a geodézie a kartografie v SSR do metód.
r. 1985, spracovaná za širokej účasti externých spolu.
Pre výskum recentných pohybov zemskej kory
pracovníkova v spolupráci s tímom pracovníkov z re·
Ba vypracoval rámcový program rešpektujúci inter·
zortu ČÚGK, najma z VÚGTK v Prahe. Prognóza sa disciplinárny charakter problematiky. Vybudoval sa
stala podkladom na spracovanie koncepcie rozvoja
geodynamický polygón Bratislava a spracovala Ba
geodézie a kartografie v rezorte SÚGK do r. 1990.
mapa rýchlostí zvislých recentných pohybov zemskej
kory na území SSR. Vyriešil Ba problém referenčnej
Užšie špecializovanou problematikou sa zaoberá
výškovej sústavy na určovanie zvislých pohybov zem·
koncepcia využitia mikrografie v rezorte SÚGK a kon·
skej kory (a sadania základov a stavieh).
cepcia výskumu a realizácie ISGK v rezorte SÚGK.
V problematike interpretácie výsledkov merania sa
V druhej, obsahove najbohatšej skupine úloh, Ba
vykonala analýza faktorov, ktoré ju ovplyvňujú, skú·
skúmali optimálne možnosti uplatnenia svetelných
mal a vyriešil Ba problém zníženia hranice reálnosti
dialkomeroch v geodetickej praxi. Prínosom rozpraco·
posunu pod dvojnásobok strednej kvadratickej odvaných a prakticky overených metód je vyriešenie
teoretických problemov a technických otázok spo- chýlky.
Teória budovania geodetických sietí bola obo·
jených so spracovaním návrhu komplexnej a obsažhatená o eficientnú metódu vyrovnania trigonometric.
nej technológie, ktorým Ba výskum problematiky
aplikácie svetelných dialkomerov završil.
kej siete budovanej po etapách, o zákony šírenia chýb
Ďalej pre inžiniersko.geodetické práce v odvetví
v sieti budovanej po etapách a o te6riu globálnych
geodézie a kartografie v ČSSR je spracovaný návrh
a relatívnych elíps stredných chýb. Na základe prak.
technológie merania posunov inžinierských stavieb, a tického uplatnenia formulovaných zákonov sa dospe-
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10 k poznatku, že presnosť súradníc trigonometrických
bodov, charakterizovaná
doterajšími metódami, je
oproti r':lálnej presnosti značne precenená. V ďalšej
fáze výskumu sa rozpracovali základné metódy na
riešenie optimálnych štruktúr geodetických sietí s netradičným prístupom na základe najnodích poznatkov z matematiky.
Vo výskumc presnosti elektronický'ch diaIkomerov,
založenom na analýze elementárnych chýb, je rozpracovaná metodika odhadu niektorých elementárnych
chýb, metodika výskumu rozdelenia ich pravdepodobnosti a metodika zisťovania korelácie medzi nimi.
Pri riešcní sa dospelo k všeobecne platným i konkrétnym poznatkom na základe matematicko-štatistických
analýz reprezenta,tívnych súborov výsledkov merania
rozličnými typmi diarkomerov.
V štvrtej skupine problémov kolcktív pracovníkov spracoval výkladový terminologický
slovnik
"Slovenská kartografická terminológia," a časť Mnohojazyčného výkladového slovníka automatizácie kartografie.
Realizačný charakter malo zavádzanie novej koncepciezameriavaniazmien v mapách evidcncie nehnuterností a spolupráca s výrobnými organizáciami rf'zortu na automatizovanej obnove písomného operátoru evidence nehnutcIncstí.
Uvedený prchrad problémov riešených vo VÚGK
nic je vyčerpávajúci. Je len stručnou charakteristikou
vybraných prác, ktoré sú výsledlwm kolektívov VÚGK
a spolupracujúcich organizácií a špecialistov. Viaclro
získaných poznatkov pracovníci ústavu publikovali
v odborných časopisoch a prednicsli na domácich iza-

K identifikaci chybného bodu
při výpočtu klíče podobnostní
afinní transformace v rovině
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geo-

hraničných seminároch, konfcrenciách a sympóziách.
Riešenie výskumných a vývojových úloh ni' je
jediným poslením VÚGK v Bratislave. V Odbcrovom
stredisku vedcckých, tcchnických a ekonomických
infmmác;í a propagandy (OS VTEIP) vyvíja informačnú činnosť pre rezort SÚGK a metodicky usmerňuje
a riadi vynálezcovské a zlcpšovatcrskéhnutie cclorezorného významu. V Odborovom stredisku vzdclávania
pracujúcich (OSVP) organizuje a uskutočňuje školenia,
kurzy a inštruktáže pre rczortných a mimorezortnýdl
pracovníkovo
Existcncia výskumné!Jo pracoviska pre geodéziu
a kartografiu v SSR nielcnže je d6ležitým faktorom
ďalšieho rozyoja tohto odboru, ale súčasne poskytujc
pracovníkom rezortu SÚGK nové možnosti odborného a vedeckóho rastu. Niekorko pracovníkov z VÚGK
úspešne pokračuje v štúdiu externej vedeckej ašpirantúry. Viacerí navštevujú kurzy cudzích jazykoy, vyvíjajú pedagogickú, prednáškovú a publikačnú činnosť.
Cieravedomý a plánovitý prístup k všestrannému
zvyšovaniu kvalifikácie je predpokladom prehrbenia
výskumnej činnosti a zvýšenia jej účinnosti a l'fektívnosti v budúcnosti.
Celková biJancia činnosti VÚGK v Bratislave za
prvých piiť rokov po jeho zriadení je priaznivá. V sú.
časnom období, v čase prípravplánu
rozvoja vedy
a techniky na 6. paťročnicu, sa výsledky jeho prácc pre.
hodnocujú, analyzujú a kritecky zhodnocujú. Snahou
vedenia i všetkÝTh pracovníkov je skoncentrovať tvorivé sily na rozhodujúce rezortné problómy, na úlohy
medzinárodnej spolupráce a na dosiahnutie vyššej efektivností výzkumu podra uznesení májových plén
ÚV KSČ a ÚV KSS z r. ]974.

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

nebo

Při vyrovnání konstant v transformačních rovnicích
se může stát, že velikost střední souřadnicové chyby,
určené z vyrovnání, překročí očekávanou mez a ukáže
tak na přítomnost hrubé chyby ve výchozích hodnotách. Rozborem výsledků je potom třeba rozpoznat
ten z klíčových (tzv. identických) bodů, jehož souřadnice jsou zatíženy chybou. Tato úloha je aktuální
především při automatizovaném výpočtu, kdy se nevyhneme zpracování i takových úloh, které by zkušený počtář mohl apriorně označit za nesprávně formulované.
V počítačových programech jsou nejčastěji užívány dva způsoby identifikace chybného klíčového
bodu. Podle prvního je za chybný označen ten bod,
jehož souřadnicím byly vyrovnáním přisouzeny v absolutní hodnotě největší opravy (testuje se např. součet

čtverců oprav). Druhý postup je založen na opakovaném výpočtu transformačního klíče. Přitom se systematicky vypouštějí jednotlivé identické body a zkusmo se hledá taková jejich konfigurace, která dává nejmenší součet čtverců oprav souřadnic a tedy i mini.
mální souřadnicovou chybu. První způsob je sice
prostý a rychlý, ale vede v některých pHpadech k myl.
ným závěrům. Jak ukážeme v dalších odstavcích,
závisí velikost každé opravy na hodnotách obecně
všech souřadnic bodů klíče, přičemž na změnu určité
souřadnice může nejcitlivěji reagovat oprava, která
odpovídá některé jiné souř'adnici. Naproti tomu druhá
metoda, vycházející ze základního principu metody
nejmenších čtverců, je teoreticky lépe zdůvodněna
(pokud jsou ovšem k dispozici alespořl dva nadbytečné
body klíče a pouze jeden bod je chybný) a dává v praxi
dobré výsledky. Její realizace je však příliš těžkopádná
a zdlouhavá.
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Naším cílem bude odvodit jednoduchý a účinný
algoritmus, který umožní identifikovat chybný bod
podle stejného kritéria jako druhá uvedená metoda,
avšak podstatně rychleji na základě jen jediného výpočtu transformačního klíče. Přitom se omezíme na
případ podobnostní (Helmertovy) a afinní transformace pravoúhlých rovinných souřadnic.
Vedle obou zmíněných elementárních postupů
jsou z literatury známy další způsoby lokalizace chyby
v transformačním klíči. Především je třeba připomenout práce [1] a [2], ve kterých je problematika Helmertovy transformace zevrubně analyzována metodami matematické statistiky, přičemž v [1] je pro po.
souzení identity klíčových bodů odvozeno statistické
testovací kritérium.

nemusí být v absolutní hodnotě větší než nediagonální
prvky, nemusí index změněného absolutního členu
souhlasit s indexem maximálně deformované opravy.
Obrátíme se k problému vypouštění rovnic oprav
ze soustavy (1), kterou přepíšeme na tvar
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Uvažujme vyrovnání zprostředkujících
popsané soustavou rovnic oprav

Jsou-li sloupce matice A lineárně nezávislé, je matice
soustavy normálních rovnic regulární a je

v

VI

(S2)

v2 = A2x

+ 11'
+ 12,

kde soustava (82) je tvořena vypouštěnými rovnicemi.
Budeme předpokládat, že dílčí soustava (~) zbývajících rovnic může být samostatně řešena metodou nejmenších čtverců, tj. že matice AI má lineárně nezávislé
sloupce a má tedy i nejméně tolik řádků jako sloupců.
Matici váhových koeficientů oprav Qv rozdělíme na
pole

pozorování

kde A(m X n) je matice koeficientů s lineárně nezá.
vislými sloupci (m> n), x(n X 1) je vektor nezná.
mých, v(m X 1) vektor oprava I(m X 1) vektor absolutních členů. Odpovídající soustava normálních rovnic
je za předpokladu jednotkových vah pozorovaných
hodnot

Dosazením neznámých
dostaneme

= Alx

(Sl)

v souladu s rozdělením rovnic oprav podle (S). Matice
Qv i vektory VI a v2 jsou výsledky souborného řešení
rovnic (1) a považujeme je za známé. Odpovídající
součet čtverců oprav je
(10)

[v v]

=

VTV

=

VrVl

+ vfv2.

Po vypuštění rovnic (S2) ze soustavy (S) by izolované
řešení dílčí soustavy (81) vedlo obecně k jiným hodnotám neznámých x' i oprav vi a k součtu

Pro naše účely potřebujeme vyjádřit pokles součtu
čtverců oprav, spojený s vypuštěním rovnic (S2)

ze (3) do rovnic oprav (1)

= -A(ATA)-lATI
+ I=
= (E - A(ATA)-lAT)1 = Qvl,

kde E označuje jednotkovou matici a Qv(m X m) je
matice váhových koeficientů oprav. Je totiž podle
zákona přenášení středních chyb
(5) Qv= (E - A(ATA)-lAT)E(E-A(ATA}-lAT)T
= E - A(ATA)-lAT - A(ATA)-lAT
+ A(ATA)-lAT = E - A(ATA)-lAT.

=

+

a to způsobem, který by nevyžadoval znalost oprav
vi a tedy ani řešení dílčí soustavy (Sl)'
Studiem různých problémů, spojených s modifikací vyrovnávací úlohy vypuštěním nebo připojeI}ím
rovnic oprav se zabývala řada autorů, např. [3], [4].
Vyjdeme z práce [3], v níž se pro hledanou změnu
součtu čtverců oprav odvozuje vzorec, který po jedno.
duché úpravě a při užití naší symboliky může být psán
ve tvaru
(13)

kde

Rovnice (4) vyjadřuje opravy jako funkce absolutních
členů rovnic oprav. Protože matice Qv nezávisí na I,
můžeme pomocí (4) snadno posoudit chování oprav
při změně absolutních členů. Nechť např. absolutní
člen r-té rovnice se změní o hodnotu Ar. Označme
(6)

I'

= (Zl' Z2, ••• , Zr + Ar> " ., Zm}T.

Odpovídající opravy jsou

kde qr představuje r.tý sloupec matice Qv. Na základě
(7) docházíme k tomuto prvnímu závěru: změna
jednotlivých
oprav,
vyvolaná
změnou
ně·
kterého
absolutního
členu je úměrná prvkům
korespondujícího
sloupce
matice
váhových
koeficientů
Qv. Protože diagonální prvky matice Qv

pro výpočet matice váhových koeficientů vyrovna.
ných hodnot pozorování, příslušných skupině rovnic
(S2)' N'ajdeme alternativní vyjádření matice K, pro
naši potřebu vhodnější. Matice váhových koeficientů
vyrovnaných hodnot všech pozorování je při vyrovnání s definičními rovnicemi (1) rovna ([5], str. 141)

QL = A(ATA)-lAT.

(16)

Srovnání se (4) dává
(17)
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takže podle (15)

Matice soustavy normálních rovnic je potom

(18)

(24)
ATA=

Vzorec (13) pak dostává konečný tvar
(19)

(20)

x' = x

+

(ATA)-l Af(Q")2~V2'

Je tedy možno určit hodnoty
neznámých
x'
v samostatně
vyrovnané
dílčí soustavě
rovnic
oprav, aniž by bylo třeba pro dílčí soustavu
opakovat
celou vyrovnávací
proceduru.

(21)

(25)
kde

LI Y = a02

+a

L1y

ll

ATA

kde (LlX, LI Y), (Llx, Lly) jsou vhodně redukované souřadnice a aij jsou prvky transformačního kliče. Rov·
nice oprav pro souřadnice každého z n ;,;:;;
2 identických bodů jsou

(27)

= diag(:,

(ATA)-l

+

vY,

= a02 + allL1y;

a12L1Yi- LI Xi>
(i = 1, 2, ... , n),

+ a12L1x;(i

=

LI Yi,

2]

+ [L1y2]

+ Llyf

:'

l/[s2],

1/[S2]).

Označme (q.)x.x.,
(q,,)x 't1..y, (q,,)y.x.,
(q,,)y.y.
(i,j = 1,2, ...
t
,
't
1
t l
... , n) váhové koeficienty v matici Qv. Indexy těchto
prvků vyznačují příslušnost k opravám souřadnic
(souřadnicových dvojic). Např. (q.)x Y je smíšený vál 3
hový koeficient, který vyjadřuje korelační vazbu mezi
opravami Vx a Vy • Dosazením ze (23) a (27) do (5)
1
3
můžeme snadno ověřit, že platí

=

(q"hixi

(282)

(q.)YiYi

(q.hiYj

=(283)

n-l

= ---

n

-

Sf/[S2],

= (qv)YjXi =

(LlXiLlYj -

LlYiLlxj)/[S2] ,

(q.)x;xj

= (q.)YiYj =

(LlXiLlxj

+ LlYiLlyN[S2],

(i =f. j) .

Ze vzorce (282) vyplývá, že (q"h.y.t 't = (q,,)y.x.
= O, tj.
't 't
že opravy vX; a vY, souřadnic každého bodu jsou vzájemně nekorelované. Odpovídající submatice váhových koeficientů jsou diagonální. Je např. pro r-tý
identický bod
(qv)x,Xr (qvhrYr
(q")YrXr (q,,)yry,

aOl allL1Xi -

+ [Lly

je v soustavě s(x, y) čtverec vzdálenosti i-tého kličového bodu od těžiště. Je pak

- ~ n

+ a12L1x,

-[Lly]
[L1x]
O
[Llx2]

= diag(n, n, [S2], [S2]),

sf = Llxf

(26)

= aOl + allL1x - a12L1y,

LlX

[Llx]
[Lly]
[Llx2]
O

V dalším postupu budeme předpokládat, že v soustavě
s(x, y) byla zavedena v praxi obvyklá redukce souřadnic na těžiště. V takovém případě je [Llx] = [Lly] = O
a matice (24) přejde na diagonální matici

(281)
Vzorce (19) a (20) budeme aplikovat při identifikaci
chybného bodu v kliči Helmertovy transformace a při
korekci kliče, spojené s vypuštěním takového bodu.
Rovnice pro transformaci souřadnic z výchozí
soustavy s(x, y) do nové soustavy S(X, Y) mají tvar

ť

n
[Lly]
[LI x]

O
[LIx]
-[Lly]

LI[v v] = Vf(Q.)2~V2'

Jak je patrno z rovnice (14) je matice K za uvedených
předpokladů pozitivně definitní. Tuto vlastnost má na
základě (18) i matice (Q.)22' může tedy být invertována. Závěr: pokles
veličiny
[v v], vyvolaný
vypuštěním
skupiny
rovnic
oprav, je roven
kvadratické
formě (19). Maticí formy je matice inverzní
k submatici
váhových
koeficientů
příslušných
oprav. Znovu připomeneme, že vzorec
(19) platí za předpokladu, že zbývající skupina rovnic
má jednoznačné řešení ve smyslu metody nejmenších
čtverců, tj. že její matice má lineárně ne~ávislé sloupce.
Podobným postupem se dá najít i vzorec pro korekci hodnot neznámých x ze souborného vyrovnání,
na hodnoty x', odpovídající samostatnému řešení redukované soustavy (81),Lze dokázat, např. modifikací
vzorců odvozených v práci [3], že platí

o

n

279

n-l
.)
= (-n--s~/[s2]

1 O

O 1

Podle (19) potom docházíme ke zjištění, že vypuštění r-tého klíčového
bodu je provázeno
poklesem součtu čverců oprav

1, 2, ... , n).

Soustava (22) má matici koeficientů
A

=

1 O LIXl
1 O Llx2

-LlYl
-LlY2

Ir =

n-l
(-n--sU[s2]

)-1 .

Vzorce platí za předpokladu, že zbývající body definují podobnostní transformační klič (podmínka lineární nezávislosti sloupců v matici příslušné soustavy
rovnic oprav). Pokud tomu tak není, např. při n = 2,
je výraz I, neurčitý.
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Odvozený vzorec (30) muze být bezprostředně
aplikován při hledání chybného klíčového bodu. Zřejmě postačí najít index r, pro který je

(39)

280

Llr[v v]

=

Otverce vzdáleností sf (26) bodů od těžiště, které vystupují ve vzorci (31), není třeba určovat zvláštním
výpočtem. Jejich stanovení je součástí výpočtu transformačního klíče neboť, jak známo,
a01 = [LlX]fn,
all

a02

= ([LI xLi X]

= [LI Y]fn,

,

+ -Vx.,
Ir
n

)

,

a02=a02

(40) (ATA)-1

(35)

+ -Vy,
Ir
n

r

-

(L1~nLly2]

rovnicím

= a01 + allL1x + a12L1y,
LI Y = a02 + a21L1x+ a22L1y
LlX

odpovídají rovnice oprav (n ~ 3)

+ allL1xi + a12L1Yi(i

+ a21L1xi + a22L1Yi(i

LlXi,

=

1, 2, ... , n),

LI Yi,

=

1, 2, ... , n).

Soustava rovnic oprav vXi a soustava rovnic pro Vy.
nemají společné neznámé, mohou tedy být vyšetřovány separátně. Matice obou soustav jsou identické

A =

1 Llx1
1 Llx2

LlY1
LlY2

1 Llx'71

LlYn

[Lly2]ft
-[LlxLly]ft

-[LlxLly]ft
[L1x2]ft
[L1xLly]2.

n-l

= (q.hiYi

+

= --n-

LlyHLlx2] -

Llr[v v]

Ir

=

=

n-l
{-n-

+ L1y;[Llx2]

Analogickým postupem jako v minulém odstavci odvodíme vzorce platné pro případ afinní transformace.

VY., = a02

O

Ir(v'i: r

-

z minulého

-

2LlX;LlYi[LlxLly])ft.
(37) je (q.h.y.
, ,=

V důsledku nezávislosti soustav
= (q.)y.x.
, ,= O, takže platí

rovnice jsou

= aÓ1 + ai1L1x - a{2L1y,
LI Y = aÓ2 + ai1L1y + ai2L1x,

Vx., = a01

1

n

[Llx2][Lly2] -

(q.)xiXi

(43)

prlCemž se zřejmě předpokládá stejná redukce souřadnic jako u vzorce (21). Souřadnicové rozdíly (LIx,
Lly) značí tedy souřadnice redukované na těžiště všech
(n) klíčových bodů.

(36)

[L1y]
[L1xLly]
[Lly2]

S využitím (5), (38), (40) a symboliky
odstavce dostaneme po úpravě vzorec

LlX

Transformačním

I

=

t

(44)
Odpovídající transformační

=

O
O
(41)

[LlyLlX])f[S2].

Připomeneme ještě, že pokud byla i v soustavě S(X, Y)
zaveqena redukce souřadnic na těžiště, jsou prvky
a01 a a02 nulové.
Vypuštění r·t.ého klíčového bodu má za následek
změnu hodnot transformačních
prvků. Užijeme-li
vztahu (20) dostaneme po úpravě korekční
vzorce
aOl=a01

[LIx]
[L1x2]
[LIxLi y]

kde

+ [LlyLI Y])f[S2],

a12 = ([LlxLl Y] -

n
[LIx]
[Lly]

=

Užijeme-li opět v soustavě s(x, y) redukce souřadnic
na těžiště, bude [Llx] = [Lly] = O a dále

max(Lli[v v]).
(

(33)

ATA

+ v}

r

),

(Llx~[Lly2]

+

_ 2L1xrLlYr[LlXLly])ft}

-1.

Vzorec (43) vyjadřuje
hodnotu,
o kterou
se
zmenší
součet
čtverců
oprav
při vypuštění
r-tého bodu z klíče afinní transformace
a může
být užit k lokalizaci chyby stejným způsobem jako
vzorec (30) platný pro podobnostní transformaci. Jako
tam i zde je pro aplikaci vzorce nutno, aby zbývající
body klíče byly regulárně rozloženy, tj. aby definovaly vlastní transformační klíč (afinní).
Prvky klíče afinní transformace
mých vzorců

se počítají ze zná-

(45)
a01 = [L1X]fn,
all = ([L1y2][LlxLlX] a12 = ([Llx2][LlyLlX] -

[LIxLi y][LI xLi X])ft,

a21 = ([LI y2] [LIxLi Y] a22 = ([L1x2][L1yLl Y] -

[LlxLly][L1xLl Y])ft.

a02

= [LI Y]fn,

[LlxLly][LlyLlX])ft,
[LlxLly][LlyLl

Y])ft,

Jestliže byly souřadnice v soustavě S(X, Y) redukovány na těžiště, je opět a01 = a02 = O. Vzorce pro
korekci transformačních
prvků (45) při přechodu
ke klíči s eliminovaným r-tým identickým bodem jsou,
jak plyne ze (20) s využitím (40), (38) a (42)

,

a01 =

a01

+n
Ir
VXr'

,

a02

=

a02

+n
Ir
VYr'

= all + Irvx r (Llxr[Lly2] -LlYr[LlxLly])ft,
a12 = a12 + Irvx,.(LlYr[Llx2] - Llxr[LlxLly])ft,
all

+ Irvy
a22 = a22 + Irvy
a21 = a21

a vedou k matici systému normálních rovnic
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4. Numerický příklad

Tabulka 2

Odvozenou metodu zjištění chybného klíčového bodu
a korekce transformačních prvků, plynoucí z jeho vypuštění, ozřejmíme číselným příkladem. Přitom se
spokojíme s ilustrací případu, kdy obě souřadnicové
soustavy jsou vázány podobnostní příbuzností.

Pi

I

vX

i

I -0,00007
-0,00009
0,04308
~:p. I -0,04292

i

f,

[]

I

O

I V2Xi + V2Yi I

vY

I

I

Lli [V111

-0,02150

! 0,00046

12,00 0,0055

-0,02150

0,00046

1,71 0,0008

0,00231

1,50

0,02167

0,00231

1,50 0,0035

O

0,00554

0,02133

I

I

ti

0,0035

Opravy určené z rovnic (22) jsou uspořádány v tab. 2.
Přesnost transformace můžeme charakterizovat jednotkovou střední chybou, která odpovídá řešené soustavě rovnic oprav
mO

=

V[v v)/(2n

-

= 0,037.

4)

Velikost této chyby v porovnání s předpokládanou
souřadnicovou chybou signalizuje významný rozpor
v souřadnicích klíčových bodů. Posoudíme proto,
jakou měrou by tento rozpor oslabilo v:ypuštění jed.
notlivých bodů. Poklesy hodnoty [v v), k nimž by
přitom došlo, vypočteme pro každý bod klíče podle
vzorců (30 a (31). Jak je patrno z posledního sloupce
tab. 2 dosáhneme nejpříznivějšího výsledku vypuštěním bodu P1, při kterém bude prakticky anulován
součet čtverců oprav a tedy i jednotková střední
chyba. Současně je vidět, že případná eliminace bodů
Pa nebo P4 by přesnost transformace výrazně nezlepšila, přestože se tyto body podílejí na skladbě hodnoty [v v) více než bod P1•

Jsou dány čtyři body P1, P2, Pa, P4 (obr. 1) svými
souřadnicemi ve dvou soustavách s(x, y) a S(X, Y).
Koeficienty transformačních rovnic nového klíče
Hodnoty souřadnic jsou uvedeny v tab. 1 spolu s ně- .
tvořeného body P2, Pa a P4 najdeme pomocí rovnic
kterými dalšími veličinami potřebnými pro výpočet
(34), kde klademe r = 1. Dostaneme konstanty
prvků transformačního klíče (33). Nahodilé chyby
a
souřadnic nechť jsou řádové velikosti O(IO- ). Z taa~l =' 2,41404,
a~2 = 3,41400,
bulky je zřejmé, že souřadnice (x, y) byly (povinně)
a~l = -0,70700,
a~2 = 0,70703
redukovány na těžiště (Xt = 3, Yt = 5), zatímco u souřadnic (X, Y) bylo od redukce upuštěno. Výpočet
a nové transformační rovnice
podle (33) dává
LlX = 2,41404 - 0,707ooLlx - 0,70703L1y,
aOl = 9,657[4 =
2,41425, a02 = 13,914[4 = 3,47850,
LIY = 3,41400 - 0,70700Lly
0,70703L1x,

+

all

= -:-18[24 = --0,75000, al2 = 16,972/24 = 0,70717.
X

= 8,07019 -

Y = 4,82791 LlX = 2,41425 -

= 3,47850 -

LIY

Pi

0,75000Llx -

X

= 8,20010 -

0,75OO0x -

Y

=

0,75OO0y

I Xi

5,10699 -

=

LlXi

I Yi

~ LlYi

P

l

5,243

6,500

Pa

1,000

2,000

--

3
3

Transformační rovnice získané přímým výpočtem klíče
ze souřadnic bodů P2, Pa a P4 jsou pro srovnání

0,70717y,

+ 0,70717x.

xi

lIi

I

--

--

7

--

0,707x -

Y

=

0,707y

4,828 -

0,707y,

+ 0,707x.

O
O

-1

-4

16

O

O

4

O

O

2,000

-2,414

-2,000

2,414

2,000

1,000

3,414

•

--

2

__

o

Pa

2,414

2,000

2

1

1,000

3,414

4

6

1

I

2

[]

9,657

13,914

12

20

O

O

24

---

LlxiLlXi

8~

p.

6

= 8,070 -

LllIi

2

--

X

Odpovídající opravy jsou nulové.

Llxi

--

0,70703y,

+ 0,70703x.

0,707ooy

0,70717LJy,

+ 0,70717LJx

0,75000Lly

0,70700x -

--
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3,414
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-15,558

-26,000
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I

-16,586
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čových bodů je hrubá chyba. Jádro práce tvoří odvození vzorců (30) resp. (43) pro přímý výpočet hodnot,
o něž by se zmenšil celkový součet čtverců oprav při
vypuštění jednotlivých klíčových bodů. Pomocí těchto
vzorců je možno jednoduchým a rychlým způsobem
najít takovou konfiguraci (n - 1) bodú, která vede
k minimální střední souřadnicové
chybě. Transformační klíč odpoví-L1XI
dající vybranému souboru (n -1)
2 -2
identických bodú múže být vy-L1X2
1
-1
počten korekcí chybného klíče ur-L1Xa
O
1
čeného z n bodú podle vzorcú (34)
-L1X4
-1
O
resp. (46). Navržený postup múže
-L1YI
-1 -1
být prakticky uplatněn při zpra-L1Y2
cování klíčů s alespoň dvěma nad.
-4 -4
bytečnými body. Je vhodný pro vý.
8 -3
-L1Ya
počty na kalkulačních strojích i na
-3
-L1Y4
8
samočinných počítačích.

K prohloubení představy o vlivu změn (chyb)
absolutních členů rovnic oprav (zde redukovaných
souřadnic L1Xi,L1Yi) na hodnoty oprav, najdeme ještě
8 využitím rovnic (28) matici váhových koeficientů Q•.
Na základě (4) můžeme pak pro náš příklad přepsat
rovnice oprav (22) takto

1 -1 -1
O
O
7 --4 -4
O
O
-1 --4
1
8 -3 -2
-1 -4 -3
-1
8 2
1
1
O
O -2
2
7
1 -1
1
O
O
O -1 -1 --4
2 -1
-2
1
1
O -1 -4
1
1

Nechť např. soui'adnicový rozdíl L1 YI je zatížen chybou A. Potom prvky v pátém sloupci (nebo řádku)
matice Q. ukazují, jak se tato chyba promítne do
jednotlivých oprav. Vidíme, že chyba A neovlivní
opravy souřadnic Xl a X2, dále že změní hodnoty oprav
souřadnic Xa a X4 o ± 1./6 a opravy souřadnic Yi všech
čtyř bodů o hodnotu ±A/12. Největší deformace zde
tedy nepostihuje opravy souřadnic chybného klíčového bodu. Jiná situace by nastala např. v případě
chyby v souřadnicovém rozdílu L1 Y4, kdy 2/3 chyby
najdeme v odpovídající opravě Vy, zatímco ostatní
4
opravy budou obsahovat jen maximálně 1/3 této chyby.

[1] KUBÁČEK, L.: Confidence Regions in Helmert
Transformation. Studia geoph. et geod., 10 (1966),
2,124-136.
[2] KUBÁČEK, L.: Some Statistical Aspects of the
Estimation of Parameters
of a Linear Conform
Transformation. ApI. Mat., 15 (1970), 3, 190-206.
[3] LINKWITZ, K.: Uber die nachtriigliche Beriicksichtigung von Beobachtungen bei der Ausgleichung
von vermittelnden Beobachtungen. Z. f. Vermessungsw., 93 (1968), II, 430-439.
[4] WILLIAMS, H. S.: A Theorem in Least Squares.
Photogr. Eng., 38 (1972), II, 1I27-1I33.
[51 WOLF, H.: Ausgleichungsrechnung nach der Me·
t,hode der kleinsten Quadrate. Dummler, Bonn 1968.

Předložená práce je věnována problematice výpočtu
klíče podobnostní resp. afinní rovinné transformace
v těch případech, kdy v souřadnicích jednoho z n klí-
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Zobrazovanie, znázorňovanie
a interpretácia V kartografii

Ing. Ján Pravda
Výskumný ústav geodézle a kartografie
v Bratlslave

Kartografické zobrazenie, kartografické znázor.
nenie a kartografiická interpretácia sú triosobitné pojmy a odborné termíny v kartografii. Nastofujeme túto
problematiku hlavne preto, lebo v odbornej literatúre
a v hovorených prejavoch kartografov, geodetov, geografov a jiných odborníkov sa častokrát tieto pojmy
vzájomne zamieňajú a nepoužívajú v správnych súvislostiaeh.

Podfa "Slovenskej kartografickej terminológie"
[1] pod pojmom "kartografieké zobrazenie" rozumieme"rozličné zobrazovacie metódy a nmtematicko-gra.
fické procesy, ktorými sa získa rovinný obraz (mapa)

zemského telesa ako referenčnej gule alebo referenčného
elipsoidu" (heslo 31.22).
Tento výklad je vefmi stručný a pre nezasveteného
odborníka azda i málo výstižný. Treba preto doplniť,
že termín "zobrazenie" sa v kartografii udomácnil vo
vzťahu k roznymdruhom matematicko-kartografických
zobrazení, ktoré sa v cudzej literatúre často označujú
ako "projection" (anglicky, francúzsky), "Abbildung"
(nemecky), projekcija" (rusky), "odwzorowanie" (por.
sky), ap. Prevzatie termínu "kartografická projekcia"
do slovenčiny by nezodpovedalo obmhu tohoto pojmu,
pretože nie všetky azimutálne, kužefové, válcové, pseudoazimutálne, pseudokužefové, pseudovalcové, poly.
kužcfové, či tzv. vyrovnávacie alebo iné matematicko.
kartografické zobrazenia sú v plnom zmysle tohoto
slova projekciami, ako ich chápeme v geometrickom
(topologickom) zmysle. Mnohé zobrazenia vznikajú
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na základe volitefných matematických podmienok
a nie na základe projekčných vzťahov. Preto termín
"kartografické" či "matematicko.kartografické zobra·
zenie" treba považovať za správny na označenie 1'0·
vinného zobrazenia priestorových vzťahov kozmu
a kozmických telies (vcelku, alebo ich častí). Na klasic·
kých (vizuálných, analógových) mapách je matematic·
ko-kartografické zobrazenie reprezentované
ohrem
iného hlavne grafickým vyjadrením priebehu poludní.
kov a rovnobežiek (tvarom zemepisnej siete). Matematické vzťahy týchto zobrazení sa využÍvajú najma
na konštrukciu matematického základu máp, v kartometrii a pri tzv. "počítačových" mapách. Teóriou
matematicko-kartografických zobrazení sa zaoberá ma·
tematická kartografia.
2. Kartografické znázorňovanie
"Kartografické znázornenie je podfa 810vensk:j
kartografickej terminológie [1] dvójrozmerné (rovinné) alebo trojrozmerné (priestorové) zobrazenie javoy celého povrchu alebo časti povrchu Zeme (alebo
iného kozmického telesa) podfa kartografických zásad" (heslo 8.1).
Toto vymedzenie nie je dostatočné a na správne
chápanie pojmu si vyžaduje úpravu, spresnenie
výkladu. Nedostatočnosť výkladu je zapríčinená hlavne
vplyvomvšeobecných pojmov "zobraziť" a "znázorniť"
v slovenskom jazyku. Podfa 8lovníka slovenského ja.
zyka [3] zobrazit' znamená znázorniť obrazom, vyobrazením (napr. kresbou, mafbou, fotografiou, rysovaním ap.), vyobraziť (ako jeden z príkladov sa uvádza
i "zobraziť povrch Zeme, terénu na mape") a znázor·
ni t' znamená názorne vyjadriť, zobraziť, stvárniť. Z ta.
kéhoto vymcdzenia je zrejmé, že význam slov (pojmov)
"zobraziť" a "znázorniť" sa vo všeobecnej reči často
prekrýva, čo však nie je vhodné prenášať do odbornej
terminológie a do kartografickej zvlášť.
Pojem (termín) "kartografické znázornenie" "a
v kartografii ustálil na označenie, vyjadrenie, stvárnenie podrobného mapového obsahu na osnove, ktorá
bola skonštruovaná na základe podmienok niektorého
(konkrétneho)
matematicko-kartografického
zobra.
zenia.
Preto "kartografické znázornenie" možno vefmi
stručne vymedziť ako grafické vyjadrenie (vyobrazenie,
stvárnenie podoby) fyzicky existujúcich objektov
reálnej skutočnosti na mape. Takéto znázornenia sú
známe na starých, historických mapách a v súčasnosti
sčasti i na mapách vefkých mierok. Pri používaní termínu "znázorniť" v kartografii treba vychádzať vždy
z faktu, že znázorniť (vyobraziť, graficky stvárniť)
možno len to, čo má a v našich predstavách vyvoláva
určitú podobu!J
3. Kartografická interpretácia
Na rozdiel od pojmu "kartografické znázornenie"
pod pojmom (termínom) "kartografická interpretácia"
rozumieme všetky formy a prejavy kartografického po·
danili., tlmočenia, výkladu.
Termín "kartografická interpretácia" chýba v 810venskej kartografickejterminológii
[1] a nie je zarade.
ný ani v Multilingual dictionary of technical terms in
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cartography [2]. V obidvoch slovníkoch sú zaradené
iba termíny "interpretácia
mapy," (heslo 931.10) a
"interpretačná mapa" (heslo 816.7), ktoré len sčasti
naznačujú pojem interpretácie v kartografii.
Pojem kartografického znázornenia vznikol historicky, má dlhodobú tradíciu. Povodne sa na mapách
skutočne graficky (schématicky, perspektÍvne, silue.
tovo i podorysne) znázori'lovali predmety a objekty
zemského povrchu. V súř,asnosti sa už tento termín
nemože používať všeobecnc vo vzťahu ku všetkým
mapám, postupne sa prežÍva hlavne z dvoch dovodov:
a) Na mapách sa vyjadrujeme pomocou systému do.
hodnutých značiek (prvkov, vyjadrovacich prostriedkov, ktoré spolu s pravidlami ich používania
tvoria kartografický jazyk). Z tohoto systému pri
kartografickom vyjadrovaní jednotlivým objektom,
predmetom, javom, stavom, vzťahom a procesom
priraďujeme vyjadrovacie (výrazové) prostriedky,
ktoré často nielcn že nemajú žiadnu podobnosť, ná·
zornú príbuznosť so "znázorňovanými" javmi, ale
ju ani nemožu mať, pretože na mapách vyjadrujeme,
stvárňujeme, tI močíme (a teda interpretujeme) aj
fyzicky nehmatatefné, neviditefné, abstraktné javy,
stavy, vzťahy a procesy akými sú: hustota obyvatefstva, podiel priemyselných výrobkov na 1 obyvatefa, priemerný počet slnečných dní, zmeny teplot,
I tlaku vzduchu, zrážkovej činnosti - a množstvo
roznych fyzickogeografických a sociálnoekonomických charakteristík.
b) Vďaka zavádzaniu automa tizácie sa v kartografii za·
číná obdo bie, kedy sa na riešenie mnohých kartografických úloh nevyžaduje existencia vizuálnej
mapy v tradičnej, klasickej forme. Vznikol pojem
~ digitálnej, numerickej mapy, ktorá má všetky objekty, javy, stavy, vzťahya procesy zakódované v čí.
sclnej podobe. Takáto mapa móže obsahovať všetky
prvky klasickej mapy, móže slúžiť na riešenie tých
istých alebo podobných úloh ako klasická mapa,
pričom vóbecnemusí maťvizuálnu podobu, ale skrytú, "počítačovú" podobu, zakódovanú na pamaťo.
výeh médiáeh počítača. Tento súbor, systém zakódovaných údaj ov je v podstate (z filozofického,
sémantického hfadiska) tiež mapa, pre ktorú pojem
znázornenia vóbec neplatí. Neplatí ani prc grafický
výstup číslicovej mapy.
Pojem kart.ografickej
interpretácie
treba
považovať za výstižnejší, správnejší, všeobecnejší ako
pojem kartografického znázornenia. Termín "kartografická interpretácia" možno použiť pre všetky kartografické znázornenia, čo však neplatí naopak!

3.1 Metóda

kartografickej

interpretácie

V kartografickej literatúre a praxi sa často používajú termíny "spósob" a "metóda," kartografic.
kého znázorňovania. Podfa slovnÍkov [1] a [2] pod
sposobom kartografického znázornenia (heslo 41.2) sa
rozumie:
- postup (Art) grafického stvárnenia mapy a mapám
podobných vyobrazení (nemecký výklad),
_. ):llaniera grafického vyjadrenia charakteristík alebo
javov (anglický výklad),
- forma grafickej reprczentácie terénu a róznych geografických aspektov (španielsky výklad),
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nitosti mapy. Tieto vzťahy sa metodicky premieňajú
na logické a matematické vzťahy, volia sa najvhodnej.
šie výrazové prostriedky, pričom sa vychádza z bohatosti ich sortimentu a vlastností. Z tohoto dovodu
pod metódou kartografickej interpretácie rozumieme
sústavu, systém logicko-matematických postupov a pravidiel uplatňovania kartografických vyjadrovacích prostriedkov za účelom kartografickeho vyjadrenia objektov, javov, stavov, vzťahov a procesovpoznávanej objektivnej reality. Keďže pod systémom kartografických
výrazových prostriedkov vrátane súboru pravidiel ich
používania rozumieme kartografický jazyk, možeme
metódu kartografickej interpretácie definovať i úspor.
nejšie ako výberové uplatňovanie kartografického jazyka. O výberovom uplatňovaní časti výrazových
prostriedkov z kartografického jazyka (t.j. i k nim sa
vzťahujúcich pravidiel) hovoríme preto, lebo existuje
niekofko druhov metód kartografickej interpretácie,
ktoré sa síce zakladajú na spoločnom kartografiickom
jazyku, ale každá z nich ho uplatňuje ~sobitnou ce,;tou.
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súbor postupov grafického vyjadrenia údaj ov ale.
bo geografického obsahu (francúzsky výklad),
- sposob znázornenia objektov na mape (ruský vý.
klad),
- sposob grafického stvárenia mapy a pseudokartografických znázornení (slovcnský výklad).
Podl'a Slovníka slovenského jazyka [4] sa pod po·
jmom "sposo b" rozumie: "postup, metóda, ako sa
koná, uskutočňuje nejaký dej, ako sa prejavuje nejaký
stav" .
Pod pojmom "metóda"
kartografického znázorne.
nia (heslo 441.1) sa v slovníkoch [1] a [2] rozumie:
- metóda, ktorá premieňa (transformuje) priestorové
javy a vzťahy kartografických objektovdo adekvát.
nej kartografickej podoby (nemecký výklad),
- to isté ako kartografické znázornenic (anglický výklad),
- metóda na znázornenie javov a údajov (španiclsky
výklad),
- metóda, pozostávajúca z intcrpretácie geografických údajov a javov pomocnou adekvátnychkarto.
grafických postupov (francúzsky v)'kladj,
- metóda znázornenia skutočnosti v podobe mapy
(ruský výklad),
- metóda transformácie priestorových predmetov kartografického znázornenia do adckvátnej kartografickej formy (slovenský výklad).
Podfa Slovníka slovenského jazyka [5] sa pod pojmom "metóda"
rozumie: "ciefuprimeraný zámerný
postup, sposob práce alcbo sposob získavania nových
poznatkov" .
Filozofický slovník [6] vykladá pojem "metóda"
(grécky "métodos", doslovnc: cesta k niečomu)"v najvšeobecnejšom význame spOsob ako dosiahnuť
cief, určitým sposobom usporiadaná činnosť. Metóda
v špeciálnomfilozofickom význame, ako prostriedok poznania, je sposob reprodukcic študovaného predmetu
v myslení. Vedomé používanie vedecky zdovodnených
metód je doležitou podmienkou pre dosiahnutie nových poznatkov".
Napriek určitej nejednotnosti výkladov týchto
termínov možno konštatovať, že medzi sposobom a me·
tódou kartografického znázornenia existuje kvalitat í v ny rozdiel. Pod spOsobam kartografického znázor.
nenia sa rozumie v prevážncj miere praktická maniera,
postup, súbor postupov, úkonov vyhotovenia kartografického obrazu. Metóda kartografického znázor.
nenia, aj keď sa podrobne v slovníkoch nevysvet1'uje,
chápe sa oko vyššia, teoretická forma vorby najvhodnejšej reprezcntácie. Treba však pripomenúť, že v tých
prípadoch, kedy sa vyobrazuje, názorne stvárňuje po.
doba predmetov a objektov na mape (napr. na perspektívnych mapách) - hovoríme o sposohe alebo metóde
kartografického znázornenia, avšak v tých prípadoch,
kedy sa na mapách vyjadrujú, "znázorňujú" abs·
traktné javyalebo i reálnc objekty formou dohodnutých značiek - hovoríme o spOsoboch a metódach
kartografickej interpretácie (na tematických mapách).
Metódy kartografickej interpretácie vyžadujú apli.
káciu roznych druhov rozhodovaní, teoretických úvah
a riešení. Kartograf (alebo ktokorvek iný, kto chce
kartograficky interpretovať) musí dostatočne poznať
predmet interpretácie, jeho kauzálne vzťahy (napr.
k prírodnému prostrediu, k spoloČI1ostiap.) a záko·
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Odborná terminológia je živá oblasť rudskej činnosti, ktorá sa neustále dopfňa a mení - podobne, ba
ešte rýchlejšie ako všeobecná reč. Terminológia každej
vedy, teda i kartografie sa rozvíja súbežne s rozvojom
vedeckých poznatkov. Nové poznatky vznikajú permanentnc a ich označovanie termínmi sa uskutočňuje
súbežne s ich vznikom alebo v zápatí po iíom. Slovné,
terminologické označovanie nových pojmov sa zakládá
na bázi doterajších slov, termínov, prípadne (o niečo
redšie) vZllikajú termíny nové. Vedeckotechllický pokrok si mnohé doterajšie termíny vyžaduje meniť, na·
hradzovať, alebo pozmeiíovať ich povodný zmysel.
Tak je tomu i v prípade mnohých kartografických tcrmínov, konkrétne aj v prípade termínov "kartografické zobrazenie" a "kartografické znázornenie".
Z'Íverom konštatujeme, že termín "kartografické
zobrazellic" sa v slovenskej kartografickej terminálogii
konvellcionalizuje na označenie matematicko.karto·
grafick~'ch postupov vyjadrenia základných priestorov)Tchvzťahov, t. j. matematického základu máp, obsah
termínu "kartografické znázornenie" sa zužuje oproti
doterajším zvyklostiam na postupy a výsledky stvár·
nenia podoby objektov rcálnej skutočnosti na mape,
kým termín "kartografická interpretácia" znamená
vyjadrenie, podanie, tlmočenieobjektov, javov, stavov,
vzťahov a procesov objektívnej reality systémom
dohodnutých vyjadrovacích prostriedkov namapepo·
mocou kartografických interpretačných metód.
LlTERATÚRA:
[I] Slovenská kartografická terminológia, SSGK, Bratisla'\a, 1972
[2] Multilingual dictionary of technical terms in carto·
graphy, ICA, Wiesbaden, 1973
[3] Slovník slovenského jazyka, V. diel Bratislava, 1965
[4] Slovník slovenskéha jazyka, IV. diel Bratislava,
1964
[5] Slovník slovenskéha jazyka, II. diel Bratislava, 1960
[6J Filozofický slovník, Bratislava, 1974
Do. redakcie došlo dňa 30. 6. 1975
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V resortu geodézie a kartografie se dosud používá mi.
krografické techniky zejména pro mikrofilmování pí.
semných elaborátŮ. Z grafických předloh se mikrofil.
mují pouze polní náčrty. vývoj mikrografické techniky
a fotografických materiálů umožňují však použití mi.
krografie též při tvorbě a údržbě map. Pokusy s mi.
krofilmováním map se provádějí již ř'adu let ve Vojen.
ském zeměpisném ústavu v Praze. Také porada zá·
stupců geodetických služeb socialistických zemí, ko·
naná v červnu 1973 v Mladé Boleslavi, potvrdila, že
v některých socialistických státech byly již zahájeny
výzkumné práce v tomto oboru. V roce 1974 a 1975 se
zabývá úkolem mikrofilmování map velkých měřítek
i Výzkumný ústav geodetický, topografický akartogra.
fickt v Praze na pracovišti mikrofilmového oddílu
střediska geodézie v Mladé Boleslavi.

2.1. Přístroje
použité
zvětšování

pro snímkování

a zpětné

Při zkouškách byly použity pro snímkování map
velkých měřítek a pro zpětné zvětšování mikro·
filmové kamery se zpětně zvětšujícími optickými
systémy, které v době provádění zkoušek v roce 1974
byly uznávány v ČSSR za nejpřesnější. Byly to mikro·
filmová kamera WBM SMA O a Microbox MEO
ETA/70,35. Zároveň byla vyzkoušena možnost pře.
sného snímkování na kameře Zeiss DA 7 a pro vyho.
tovení zpětné zvětšeniny bylo použito kamery WBM
SMA O, poněvadž kamera Zeiss DA 7 má sice velmi
dobré optické zařízení, ale nemá projekční hlavu.

Výsledky, kter)'ch bylo při těchto zkouškách do·
saženo, ukazují, že lze dosáhnout při vyhotovování mi.
krosnímkťl a zpětné reprodukci map velkých měřítek
vysoké rozměrové přesnosti, je.li použito přesných
mikrofilmových kamer a kvalitních filmů.
Taková přesná mikrofilmová kamera byla z roz·
hodnutí Českého úřadu geodetického a kartografického
zakoupena pro mikrofilmovací pracoviště v Mladé Bo.
leslavi a v článku bude popsán průběh zkoušek kamery.
Budou též zhodnoceny fotografické materiály a dosa·
žená přesnost při zpětné reprodukci.

2. Zkoušky využitelnosti přesných mikrofilmových ka·
mer pro snimkováni map velkých měřitek

Obr. 1

Dosavadní již několikaletý průběh mikrofilmová·
ní různých dokumentačních materiálů v organizacích
resortu ČÚGK prokázal správnost zařazení mikrogra.
fie mezi racionalizační úkoly. Zkoušky využitelnosti
přesných mikrofilmových kamer pro snímkování map
velkých měřítek a pro jejich zpětné zvětšování měly
dokázat možnost vyhotovení přesných mikrosnímků
map velkých měřítek a jejich využití pro tvorbu
a údržbu těchto map i pro další úkoly. Při provádě.
ných zkouškách se proto kladl hlavní důraz na zacho·
vání co největší rozměrové přesnosti obrazu mapy.
Rozměrová přesnost mikrosnímků u zpětné zvětšeniny
je však závislá na řadě okolností, mezi něž patří vlast·
nosti optické soustavy mikrofilmové kamery a zvětšovacího zařízení a rovněž vlastnosti použitého filmu a je.
ho podložky a materiálů, na něž se zvětšení provádí.
Mikrosnímek mapy však kromě zachování co největší
rozměrové přesnosti musí zobrazit ostře a zřetelně i ty
nejmenší detaily kresby a popisu mapy.

Kamera WBM 8MA O (obr. 1), (NSR) je kroková
kamera. Tento přístroj pro snímkování na neperforo.
vaný film šíře 35 mm je určen pro pořizování mikro·
snímků z technických a kartografických předloh. Mě·
řítko zmenšení lze měnit plynule od 1 : 7, 4 do 1 : 29,7
nebo předvolbou automaticky na požadovaný formát
A4, A3, A2, AI a AO.Přesné zaměření expozice se děje
fotobuňkou na otočném rameni, která se před expozicí
automaticky odsune z obrazového pole a po expozici
se automaticky vrací do polohy pro měření. Toto za·
řízení umožňuje bezpečnou a rychlou práci. Automati.
ka fotobuňky se dá též vyřadit a celé rameno fotobuň·
ky odsunout, když se snímají stejně kvalitní předlohy
stejného formátu. Všechny funkce lze pohodlně řídit
na ovládacím panelu (obr. 2). Přístroj je vybaven objektivem Zeiss·S-Ortho-Planar, světlosti 1 : 4 a ohnisko.
vé vzdálenosti 60mm. Přístroj má rotační uzávěrku
a konstantní expozici 0,5 vteřin. Zajištění rovinnosti
filmu v době expozice se děje přisávacím zařízením.
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zenÍ. Rozměry přístroje jsou 3800 X 1700 X 2850 mm
a váha 380 kg.

foto: Libuše
JYlatoušková, Praha

Dokonalou ostrost snímku zajišťuje automatické zaostřování. Přístroj je vybaven jak horním, tak dolním
osvětlením, které lze použít buď samostatně, nebo najednou s libovolně požadovanou intenzitou. Mixáží
světel se eliminují nečistoty a poškrabání zvláště na
průsvitných předloMch. Přístroj WBM SMA O má
též přisávací zařízení pro rovinné vyrovnávání předlohy pomocí Mylarovy folie. Pomalý posun pro velmi
přesné nastavení měřítka zobrazení zajišťuje speciální
zařízení, které pomoeí dvou tlačítek posunuje kameru
oběma směry pouze o 0,5 mm. Kamerová hlava je vyměnitelná za projekční hlavu, kterou lze zhotovit
zpětné zvětšeniny až do formátu AO. Pro projekční
i kamerovou hlavu se používá tentýž objektiv, takže
na výsledky reprodukce nemá vliv zkreslení objektivu.
V současné dobč se pro reprodukce na kameře používá fotografického papíru nebo filmu. V rámci dalšího
technického rozvoje se předpokládá možnost zhotovování zvětšenin elektrografickým způsobem. Přístroj může být též vybaven zařízením pro opakování expozic.
Má-li se z jedné předlohy vyhotovit více mikrosnímků,
lze předvolit až 90 snímků. Opačně lze provést také
expozici, aniž by se film posunul, to znamená, že lze
exponovat stejná místa několikrát. Správné uložení
předlohy na předlohovém stole zajišťuje posuvná předlohová lišta. Pro informaci o počtu snímků na založeném filmu slouží počitadlo. Stiskem tlačítka lze počitadlo vynulovat. Přístroj je vybaven zařízením signalisujícím ukončení filmu 1,5 až dva metry před jeho
koncem nezávisle na počitadle. Do kamery lze založit
najednou 30 m filmu. Přístroj je zapojen na 220 V,
50 Hz a má celkov~"příkon 3,5 KW. Rozměry přístroje jsou 2800 X 2800 X 1800 mm, váha 350 kg.
Microbox MBO ETA 70,35, (NSR), je kroková
kamera určená pro pořizování mikrosnímků z technických a kartografických předloh na neperforovaný
film šíře 70nebo 35mm. Měřítko zmenšení je v rozmezí
] : 6 až 1 : 30 pro
35 mm a 1 : 4 až 1 : 14 pro
film 70 mm. Snímkovat lze předlohy až do formátu
AO. Přístroj má jak kamerovou, tak projekční hlavu,
proto lze zpětně reprodukovat, aniž na výsledek má
vlivzkresleníobjektivu.
Přesné vyrovnávání jak filmu,
tak předlohy zabezpečuje automatické přísavné zaří-

mm

Zeiss DA 7, výrobekVEB Car1 Zeiss Jena (NDR),
je kroková kamera sloužící pro pořizování mikrosnímků z velkoformátov)"ch předloh. Měřítko zmenšení
lze mčnit od 1 : 7,4 do 1 : 29,7 plynule nebo předvolbou
formátů A4, A3, A2, AI a AO. Tato kamera nemá projekční hlavu. Hlava kamerová je pevně zabudována
na posuvném mmeni. Pro snímkování lze používat jak
film 30 m dlouhý, tak film 50 m dlouhý. Pro zkušební
snímkování jednoho až dvaceti snímků lze použít vlastní kazety. Kamera má zařízení pro přisávání filmu
v okamžiku expozice, aby se tím zaručila rovinná
poloha filmu. Objektiv speciálně pro tuto kameru
konstruovaný má světlost ] : 5,6 a ohniskovou vzdálenost 47 mm. Kamera má stálou expozici 0,6 vt.
Přístroj je vybaven vrchním i spodním osvětlením, ale
obě osvětlení nelze použít najednou. Přesné měření expozice se děje fotobuňkou na otočném rameni, kterou
nutno nastavit ručně na místě čistého pozadí předlohy.
Přístroj je zapojen na 220 V, 50 Hz a má příkon
2,4 KW. Manipulace se ovládá tlačítky umístěnými
na přední hraně stolu. Rozměry př'ístroje jsou 3055 X
X 2340 X 1300 mm a váha 350 kg.
Z reprodukčních přístrojů se kromě již zmíněného
WBM SMA O používá jednak normálních zvětšovacích
přístrojů československé výroby, jednak přístroje
anglické výroby CAPS AI.

Obr. 3

foto: Rudolf Kulka jr.,
111ladá Boleslav

CAPS AI (obr. 3) je přístroj pro reprodukci z mi.
krommu na formát A4 až AI na základě elektrografického procesu s kapalinovým vyvoláváním. Princip
procesu spočívá v tom, že papír rozvrstvený fotopolovodičovou emulzí na bázi kysličníku zinečnatého se
stane citlivým ke světlu nabitím koronovou jednotkou.
Vzhledem k tomu, že po vyvolání obrazu je možno
nabíjení zinkoxidové vrstvy neomezeně opakovat,
můžeme na jeden papír poř'ídit i vícebarevné otisky.
Zvětšovací přístroj CAPS AI je umístěn na stole.
V dolní části přístroje jsou zásuvky na papír. Uprostřed mezi zásuvkami je optický systém. Nad kryt vystupuje pouze obruba objektivu, který se ručně zaostřuje, a páka uvolňující pHtlak skel mmové dráhy.
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Vpravo od optického systému je ovládací panel. V horní části střechovitého tvaru je vlastní zvětšovací pro.
stor. Uvnitř se pohybuje zrcadlo pomocí pák, které
vyčnívají vpředu. Páky se pohybují nad stupnicí, která
ukazuje zároveň faktory zvětšení. Na dně zvětšovacího
prostoru se pohybují transportní pásy dopravující samočinně zinkoxidový papír po expozici do vývojnice.
Vývojnice se plní elektrografickou vývojkou, která se
skládá z nosné kapaliny a tónovače (černý, modrý, červený a pod.). Horní část zvětšovacího prostoru je celá
zakryta výsuvným žlutě zbarveným průhledným
akrylátem.
Celý proces reprodukce je velmi jednoduchý. Do
optického systému se zasune mikrosnímek. Do zvětšovacího prostoru se položí zinkoxidový papír a obraz
se zaostří. Po nastavení expozice, která odpovídá příslušnému měřítku zvětšení a použitému papíru, se
stiskne startovací tlačítko. Celý další proces, který
trvá 10-20 vteřin, probíhá automaticky. Papír přejede
zprava doleva vysokonapěťová koronová jednotka.
Po zastavení v levé klidové poloze následuje expozice.
Na místech, kam dopadlo světlo, stává se vrstva ZnO
vodivou. Transparentní pásy se dají do pohybu a elektrografický papír zavedou do vývojnice. Tam poutá
nábojový obraz částice pigmentu rozptýleného v nosné
kapalině. Papír projde mezi ždímacfmi válci a hotová
zvětšenina vyjde štěrbinou pod krytem vývojnice.
Kresba obrazu je trvalá a časově stabilní na neomezenou dobu. Přístroj CAPS AI má objektiv CAPS
JEFFREE,
měřítko zvětšení 7,4: 1 - 24: 1, zdroj
světla ja halogenová žárovka 12 V, 100W, síťové
napětí 220 V, 50 Hz. Přístroj váží 155 kg a má rozměry 1385 X 1120 X 1010 mm.
2.2. Používané

filmy,

papíry
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V současné době je nejpoužívanějším filmovými
materiálem u nás výrobek firmy ORWO z NDR. Je to
neperforovaný film šíře 35 mm v balení po 30-ti nebo
50-ti metrech. Film ORWO DK 5 je panchromatický
S rozlišovací schopností 74 čárek na mm při formátu
A4. Větší rozlišovací schopnost mají filmy firmy AgfaGevaert a firmy Kodak. Tyto filmy zobrazují daleko
lépe také barvy v okolí žluté a červené, což je velmi
důležité při snímkování katastrálních i pozemkových
map, kde právě zobrazení i reprodukce červených
zakresů jsou pro resort geodézie a kartografie nezbytné. Na mikrofilmovacím pracovišti v Mladé Boleslavi
byly zkoušeny filmy Kodak ARU 5459, Agfa-Gevaert
Copex PAN a Copex PAN Rapid. Tyto filmy mají při
běžné práci rozlišovací schopnost při zmenšení 1 : 21
147 čárek na mm. Jsou v balení po 30-ti metrech, což
je výhodné, poněvadž většina filmů 50-ti metrových se
musí převíjet do 25-30-ti metrových kusů, aby se vešly
do vyvolávacích automatů. Po dvouletých zkušenostech s filmovými materiály lze říci, že filmy ORWO
DK 5 budou používány pro snímkování písemných ela.
boráM a filmy s větší rozlišovací schopností, např.
Kodak ARU, Copex PAN aj. pro snímkováni před.
lůh mapových.
Pro dosažení dobré rozlišovací schopnosti a kvality mikrosnímků je bezpodmínečně nutné používat
originálních vývojek a ustalovačů předepsaných výrobcem filmu. Nejvýhodnější se jeví film Copex, po-

něvadž nejen vývojka, ale i vyvolávací automat je
konstruován pro podmínky optimálního vyvolávacího
procesu jak do kvality podložky i emulse, tak i času
vyvolání i ustálení. Rychlosti vyvolávacího automatu
jsou totiž přizpůsobeny těmto podmínkám. Pro filmy
ORWO se používá vývojka A 37 nebo A 71 doporučené
výrobcem a ustalovač vlastní podle receptury doporučené též výrobcem.
Pro reprodukci na filmy se používá opět materiálů ORWO a Agfa-Gevaert. Pro běžné reprodukce, kde
není požadována nejvyšší přesnost, je výhodný film
ORWO FU 5. Pro zvětšeniny s požadovanou kartometrickou přesností se doporučuje používat plochý
film Agfa-Gevaert O 81 p, nebo ostatní druhy filmů
firmy Agfa-Gevaert. Pro zpětnou reprodukci písemných
operátů, náčrtů nebo zvětšenin map pro účely pol.
ních náčrtu se používá různých druhů dokumentních
papírů Foma (B 1122 n, B 1122 c a pod.), dále dokumentních papírů VEPHOTA z NDR.
III

Jak již bylo uvedeno, byly použity při provádění zkoušek snímkování map velkých měřítek za úče.
lem zjištění, jaké lze dosáhnout přesnosti, tři mikrofilmové kamery se zpětně zvětšujícími optickými systémya jen pro snímkování rovněž kamera Zeiss DA 7.
Ke zkouškám na všech čtyř'ech uvedených kamerách byl použit jako mapová předloha list mapy evidence nemovitof'tí v měřítku 1:1000, jehož rozměrová
stálost je zajišťována hliníkovou folií.
Při provádění zkoušek snímkování a zpětného
zvětšování do měřítka mapy šlo zejména o tyto problémy:
-

zjištění nejvyšší dOf'ažitelné přesnosti a čitelnosti
mikrosnímků a zvětšenin

-

ověření, zda kamera WBM SMA O vyhoví požadavkům nejvyšší přesnosti

-

zjištění nejvhodnějšího dosažitelného
snímkování přesných map

-

zjištění nejvhodnějšího filmového nebo jiného materiálu pro zpětné zvětšování

-

prověření vyvolávacího automatu Copex FP 400,
zda pH vyvolávání, ustalování, praní a sušení
nedeformuje podložku a emulzi filmu.

filmu pro

Při snímkování se muselo dbát, aby snímkovaná
mapa ležela přesně v rovině na předlohovém stole
a v jeho středu. Na uveden$'ch mikrofilmových kamerách je správná poloha předlohy zajištěna přísavným
zařízením s přítlačnou průhlednou fólií. Poněvadž
snímkovaná mapa byla napnutá na poměrně silné
hliníkové fólii, bylo nutno věnovat jejímu vyrovnání
do roviny zvláštní pozornost.
Při vyvolávání filmů a jejich kontrolách se postupovalo obvyklým způsobem.
Dalším úkolem bylo vyhotovit z mikrosnímků
mapy přesné zvětšeniny v měřítku mapy, tj. 1:1000.
Postupovalo se tak, že se každý mikrosnímek založil
do projekční hlavy té kamery, kde byl pořízen, a to v
takové poloze, v jaké byl exponován. Tím byla zaručena přesnost obnovení paprskového trsu. Pak se na
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Tabulka 2. Grafické znázornění
počtu a velikosti odchylek mezi souřadnicemi bodů odečtených Codimatem na originálu pozemkové mapy 1 : 1000'
a na zpětné zvětšenině 1 : 1000.
O, film Kodak AHU,

1. Kamera SMA

Počet odchylek
125 1_
100
75
50 _107
25

75 --

O
Velikost
odch. v mm

zvětšeno na Oorectostat

3

O

24/--,

O

I

Počet odchylek
125
100
x
75
50
25

O

1

1

0,00 0,06 0,11 0,16 0,21 0,26 nad
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,30

25 -

100
x

57/-22

6

1---1

O, film Kodak AHU,

Počet odchylek
125
100
Y
75

O

1
r

1
I

r

__

50 -113
25
71
4
2
1
O
lST--I--,
I
O
Velikost
0,00 0,06 0,11 0,16 0,21 0,26 nad
odch. v mm
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,30

Počet odchylek
125
100
x
75

I

50
25
O

2il

4. Kamera DA 7, film Kodak AHU,

5. Kamera

17

4

1---1

5

2

--1--,

0,00 0,06 0,11 0,16 0,21 0,26 nad
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,30

Velikost
odch. v mm

O)

~ -90 --

,82A32-1-3-9-1-39-12il-9-r

Microbox 70, film Kodak 5669 -

6. Kamera Microbox 35, film Kodak AHU,

--

90

1--

47

24

12

9

9

11ST--1---

0,00 0,06 0,11 0,16 0,21 0,26 nad
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,30

Velikost
odch. v mm

Počet odchylek
125
100
x
75
50 -106

138

Počet odchylek
125
100
Y
75
50

2~ -

70 mm, zvětšeno na Oorectostat

25
~1~6400
O 1_---'__ -'-__ 1--1--,
1
1
Velikost
0,00 0,06 0,11 0,16 0,21 0,26 nad
odch. v mm
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,30

Velikost
odch. v mm

~'~I__

Počet odchylek
125
100
x
75

0,00 0,06 0,11 0,16 0,21 0,26 nad
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,30

2g

76

zvětšeno na ORWO FU 5 (kamerou SMA

Počet odchylek
125
100
75

Počet odchylek
125
100
Y
75
50

75

zvětšeno na ORWO FU 5

50 -112
25
68
4
4
O
O
O
1
1
1
I
Velikost
0,00 0,06 0,11 0,16 0,21 0,26 nad
odch. v mm
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,30

Velikost
odch. v mm

0,00 0,06 0,11 0,16 0,21 0,26 nad
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,30

125

0,00 0,06 0,11 0,16 0,21 0,26 nad
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,30

2~

O

Počet odchylek

O

~

O

O, film Microbox, zvětšeno na Oorectostat

2. Kamera SMA

3. Kamera SMA

67 ~
5
,1--11

O
Velikost
odch. v mm

Počet odchylek
125
100
75
50 _122 --

Velikost
odch. v mm

122-1

55

77

25
O

--

4

221--,

O

I

O

O

0,00 0,06 0,11 0,16 0,21 0,26 nad
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,30

Velikost
odch. v mm

zvětáeno na ORWO FU 5

1~~ __
9 _I

Počet odchylek
125
100
x
75
50

1 _~

0,00 0,06 0,11 0,16 0,21 0,26 nad
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,30

~II-1251

2~ Velikost
odch. v mm

1975/289

53

31

11 I 11

r-.-!,

0,00 0,06 0,11 0,16 0,21 0,26 nad
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,30
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Bartík,

přesnosti

zvětšenin

Pro zjišťování dosažené rozměrové přesnosti kresby zvětšenin vliči originálu mapy bylo vybráno 8 zvětšcnin, na nichž byly kresba i popis v celém rozsahu
dobře čitelné. Přesnost dosažená na jednotlivých zpětných zvětšeninách se zjišťovala takto:
Na originálu snímkované mapy byly zvoleno
209 bodu, z toho 33 bodu čtvercové sítě, 28 polygonových bodu a 148 podrobných bodu a u všech těchto
bodu byly na přístroji Codimat v Geodetickém ústavu,
n. p., Praha odsunuty a registrovány souřadnice na
děrné pásky. Tytéž body byly rovněž odsunuty na
všech zvětšeninách a souřadnice registrovány do pásky.
Potom bylo Helmertovou podobnostní transformací provedeno odstranění vzájemného posunu, otočení a změny měřítka stolových souřadnicových soustav originálu a každé zvětšeniny. Pro transformační
klíč bylo zvoleno 7 bodil čtvercové sítě. Pro každou
zvětšeninu byl určen samostatný transformační klíč.
Vyhodnocení odchylek mezi souřadnicemi odsunutými na originálu a souřadnicemi odsunutými na
zvětšenině se provedlo na počítači ODRA 1013 programem "Vyhodnocení a porovnávání
fotogrammetrických metod". Protože tento program předpokládá afinní transformaci modelových souřadnic (v našem případě souřadnice na zvětšenině), určily se koeficienty afinní transformace z koeficientu transformace
podobnostní těmito rovnicemi:
al
bl
CI

=a

= -b
=

XT-a,xT

+ b,XT

a2 = b
b2 = a
c2 = YT-b,xT-a'YT,

kde al, bl> CI' a2, b2, C2 = koeficienty afinní transformace, XT, YT, (XT, YT) = souřadnice těžiště bodu
transformačního klíče na originálu (na zvětšenině).
Program vyhodnotil pro každou zvětšcninu odchylky E v souřadnicích všech bodu a pro každou skupinu bodu vypočetl:
Emax = maximální odchylka v absolutní hodnotě,
systematickou

chybu A

=[

střední chybu v souřadnici

ochylky v x i Y,

~jpro
M

map velkých
měřítek

předlohový stul kamery umístil vlícovací podklad, t. j.
snímkovaná mapa. Promítnutý obraz rámu mapy se
hrubým a jemným pohybem hlavy ztotožnil s rámem
vlícovacího podkladu. Jemným posunem hlavy se vždy
dosáhlo toho, že odchylky obou rámll byly zcela nepatrné. Pak se na předlohový stul umístil za úplné tmy
potřebný formát citlivého materiálu emulzí nahoru
a jeho horní plocha se vyrovnala do stejné výše, jako
byla horní plocha vlícovacího podkladu. Úplné roviny
citlivého materiálu se opět dosáhlo použitím přísavného zařízení. Pak se teprve mohla provést expozice
obrazu.
Vyvolání, ustálení, vyprání a sušení zvětšeniny
se provedlo obvyklým zpusobem.
2.4. Zjišťování

B., Hanuš, Z.: Mikrosnímkování

10/1975

=

V

[E:]

pro od-

chylky v x i Y,
střední polohovou chybu Mxy - VMx2
My2,
kde n = počet odchylek (počet porovnávaných bodu).

+

Program vyloučil z porovnání body s polohovou
odchylkou větší než 0,30 mm.
Skutečné měřítko zvětšeniny (poměr délek obrazu
na zvětšenině k odpovídajícím délkám originálu) bylo
určeno výpočtem z koeficientu podobnostní transfor2
mace podle vzorce Měř. = 1:
b2• Měřítko je
ovlivněno zejména nalícováním obrazu na originálu,
srážlivostí podložky zvětšeniny a systematickou chybou při odsouvání souřadnic na Codimatu.

Va +

Pro sestavení přehledu o dosažené přesnosti jednotlivých zvětšenin vzhledem k originálu mapy 1:1000
(tabulka 1) a grafického znázornění (tabulka 2) bylo
vybráno šest zvětšenin, a to tak, že u kamery WBM
SMA O jsou uvedeny tři nejlepší výsledky a u dalších
tří kamer po jednom výsledku. Přehled obsahuje
u každé zvětšeniny druh použité kamery, měřítko
zmenšení, druh filmu a materiálu zvětšeniny, skupiny
bodů, počty odchylek v mm ve skupinách po 5 setinách mm, systematické, střední a střední polohové
chyby v mm a měřítko zvětšeniny vzhledem k originálu mapy. Obdobné údaje jsou v grafickém znázornění.
2.5. Zhodnocení

dosažené

přesnosti

Z údaju uvedených v přehledu i na grafickém
znázornění vyplývá, že mikrosnímkování map a vyhotovování zvětšenin co do přesnosti nejlépe vyhovuje
ze zkoušených mikrofilmových kamer kamera WBM
SMA O. Při použití filmu s rozlišovací schopností
alespořl 120 čar na mm a vyhotoví-li se zvětšenina na
nesrážlivém materiálu, např. na Corectostatu, nepřekročí maximální odchylka v poloze jednotlivých bodu
±0,2 mm. Tato dosažená přesnost vyhovuje odchylkám
pro zobrazení a kartografické
zpracování stanovených v odst. 1 § 66 Směrnice pro technickohospodářské mapování ČÚGK č. 2500/1969-22.
Požadované přesnosti by bylo možno při pečlivé práci dosáhnout při snímkování a zpětném zvětšování i na kameře Microbox 70, avšak podle zkoušek
kamera Microbox 35 povolené odchylky již značně
překračuje. Zkoušky rovněž prokázaly, že nelze dosáhnout vysoké přesnosti, jestliže se pro vyhotovení
zvětšeniny použije jiné kamery než pro snímkování,
i když jsou obě kamery vybaveny vysoce kvalitní
optikou - v našem případě kamery DA 7 a SMA O
(pol. 4 tabulek 1 a 2).
Ze zkoušených filmu vyhovuje pro dosažení nejvyšší rozlišovací schopnosti a čitelnosti čar film Kodak

ARU.
Podle výsledku zkoušek je nejvhodnějším ze zkoušených materiálu na zvětšování materiál zajištěný hliníkovou vložkou, v našem případě Corectostat.
Filmy šíře 35 mm, exponované na kamerách
SMA O a DA 7, byly všechny vyvolány v automatu
Copex PF 400 (pol. 1 až 4 tabulky 1). Poněvadž od·
chylky kresby na zvětšeninách od originálu jsou velmi
malé, lze usuzovat, že se v automatu Copex PF 400
podložka filmu ani jeho emulse při vyvolávání, ustalování, praní a sušení nenarušuje. Je tedy vyvolávací
automat Copex PF 400, který se používá na mikrofilmovacích pracovištích resortu ČUGK v Mladé Boleslavi i Brně, pro vyvolávání přesných mikrosnímku
map zcela vyhovující.
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Závěrem lze konstatovat, že mikrofilmová kamera WBM SMA O plně vyhovuje pro snímkování map
velkých měřítek a vyhotovování zvětšenin s nejvyšší
požadovanou přesností.

- A konečně použití mikrosnímku pro ostatní mapová díla, ať již zmenšováním nebo zvětšováním měřítka,
nebo převodem do jiného zobrazení. Tady bude ekonomický efekt mikrofilmu největší.

2.6. Náklady
na zhotovování
přesných
snímků map a jejich zvětšenin

mikro-

Při prováděný'ch zkouškách přesného mikrosnímkování map velkých měřítek byly rovněž sledovány počty odpracovaných hodin a vynaložené náklady na spotřebované materiály.
Při kalkulaci nákladů na jeden přesný mikrosní.
mek (originál) mapy byly uvažovány počty hodin potřebných na vyhotovení 100 přesných mikrosnímkú
map, mzdy pracovníkú za 1 hod., režie ve výši ]00 %
mezd a náklady na filmy a chemikálie. Z výpočtu vyšly náklady na vyhotovení 1 přesného mikrosnímku
mapy v částce 4,65 Kčs.
Náklady na další originál mikrosnímku nebo duplikát se zhruba rovnají ceně stanovené na snímkování elaborátů evidence nemoviností podle výměru
Fcú č. 1320/10-1974 tj. 1,26 Kčs.
Není-li požadována nejvyšší přesnost mikrosnímků map, např. u mikrosnímkú pozemkových map na
vyhotovování zvětšenin v měř. 1:5000 pro zemědělské
podniky, je spotřebovaný čas poloviční a pak činí ná.
klady na vyhotovení 1 mikrosnímku (originálu) mapy částku 2,50 Kčs.
Z výpočtu nákladů na vyhotovení 1 přesné zvětšeniny z mikrofilmu na zajištěný papír nebo plochý
film vychází částka 145 Kčs, z čehož náklad na spotřebovaný materiál je zruba 100 Kčs.
Náklady na vyhotovení 1 zvětšeniny na přístroji
Caps AI při použití zinkoxidového papíru a bez požadavku na vysokou přesnost činí 8,66 Kčs.
Poznamenává se, že při výpočtu nákladů se neuvažoval zisk ani případné další ekonomické přirážky.

V resortu geodézie a kartografie jsou nyní dvě velká mikrofilmovací prac9viště v Bruě a v Mladé Boleslavi, která byla zařízena v letech 1972-1973. Po počátečních potížích dosahují ročního výkonu téměř
2 000 000 mikrosnímkú. Přepočteno na jednu kameru
znamená to 200 000 mikrosnímků za rok. Tyto údaje se
vztahují na mikrofilmování písemných elaborátů pozemkového katastru, evidence nemovit()stí, záznamů
podrobného měření (polních náčrtů) a geometrických
plánů. Výsledky výzkumu prováděné během roku 1974
prokázaly možnost mikrosnímkování map. Zvláště mapy katastrální a pozemkové je vhodné mikrosnímkovat
pro možnost mnohostranného a ekonomicky výhodného využití mikrosnímkfl. Plné využití mikrografie na
pracovištích resortu geodézie a kartografie je však podmíněno nejen mikrosnímkováním na pi'esných kamerách, ale i vybavením všech pracovišť zpětně zvětšujícími přístroji, které umožňují rychlé pořízení kopií. Jedině tak může mikrofilm podstatně přispět kra.
cionalizaci uváděných prací v rámci resortu a příznivě
ovlivnit poskytování služeb orgánům a organizacím
i obyvatelstvu.

1. BARTÍK, B.: Koncepce využití mikrofilmové techniky
v geodetických a kartografických pracích. Výzkumná
zpráva VÚGTK č. 477, Praha 1972.
2. BARTÍK, B.: Realizace koncepce využití mikrofilmové
techniky v geodetických a kartografických
pracích.
Dílčí výzkumná zpráva VÚGTK č. 557, Praha 1974.
3. Různá firemní literatura.
Do redakce došlo dne 25. 6. 1975
Lektorova!: Ing. 'van Čermák,
Geodézie, n. p., Praha

3. Možnosti využiti přesných mikrosnimků map
Mikrofilmování archivů středisek geodézie je již
běžnou a možno říci zavedenou záležitostí. Zavedení
mikrofilmu do všeobecných dokumentací SG vyřešila současné nedostatky prostoru, přehlednosti, lepší
manipulace i kultury pracovních úkonů. Další podstatnou racionalizaci do práce SG přinese však teprve mi.
krofilmový snímek mapy. Zavedení mikrosnímková,ní
map, které bude každý rok po zákresu změn opakováno, umožní široké využití v mnoha směrech.
- V prvé řadě je to využití snímku opět v dokumentaci, a to jednak jako pracovní archiv pro nahlížení
oprávněných zájemcú do map, aby se velice cenné
originály neničily, jednak jako vlastní zabezpečovací
archiv.
- Další jeho využití, již daleko efektivnější, je v použití snímku pro jakékoli pořizování kopií pro objedna.
vatele a zvětšenin jako podkladů pro další zpracování
samotných SG.
- Mikrosnímek v budoucnu umožní reprodukci aktua.
lizovaných pozemkových i jiných map a tím prakticky
odstraní zásoby mapových listů v prodejnách map, což
příznivě ovlivní ekonomiku podniku.

příštího ročníku
GEODETICKÝ

A KARTOGRAFICKÝ
OBZOR

pro Vaši práci i studium a sledování
rozvoje oboru geodézie a kartografie
Vám zajistí
POŠTOVNf
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Excentrické
dálkoměrem

měření světelným
EOK 2000

Ing. Rudolf Syrovátka,
Geodézie, n. p., České Budějovice

Světelný dálkoměr Zeiss EOK 2000 je na našich geodetických pracovištích značně rozšířený a lze Hci, že
i oblíbený. Umožúuje poměrně rychle a přesně měřit
dlouhé vzdálenosti, zejména v síti bodů bodového
pole. Jeho hlavní nevýhodou je izolované měření délek
bez možnosti současné obEervace vodorovných směrů
a výškových úhlů. Tento nedostatek je obcházen různými způsoby, z nichž patrně nejužívanější a nejproduktivnější je současné centrické měření úhlů a excentrické měření délek. Úspory při tomto postupu
vyplývají v podstatě z nižších nákladů na dopravu,
které jsou proti oddělenému měření přibližně poloviční.
Při zavádění excentrického měření délek je třeba
řešit celou řadu detailů, jako je organizace práce obou
spojených čet, metoda měření úhlů a způsob zápisu
měřených hodnot. Rozhodující pro úspěch celého technologického postupu je rychlý, přesný a spolehlivý
způsob výpočtu centrické vzdálenosti. Dosud bylo
obvyklé počítat centraci měřených délek ručně, výpočet byl pomalý, nespolehlivý a výpočetní postup
obsahoval nezbytné aproximace, ze kterých vyplývalo
i omezení ve vzájemné poloze obou stanovisek. Při
automatickém výpočtu počítačem je možné použít
exaktní vzorce a provést úplný výpočet délky tímto
postupem:
1. Výpočet polovičního aritmetického průměru 8 z n
měřených hodnot 28;.
2. Výpočet šikmé excentrické vzdálenosti S" podle
upraveného vzorce
S"

=

(8

+ ko + k.500 + Oy + S.Oj)

.(1 0002705 _
,

7

1054. 10- •
273
T

+

CE')

z' ... zenitová vzdálenost spojnice CE'
prvky proměnné
pro každý směr
s ... centrační vodorovný úhel PCE na centru
(0-2009)
S"
šikmá excentrická vzdálenost E' P'
z
zenitová vzdálenost měřená centricky od
středu teodolitu C ke středu cíle P'

.

P)

3. Výpočet šikmého úhlu s' z vodorovného úhlu s ve
sférickém trojúhelníku (viz obr. 2) podle kosinové
věty pro stranu

kde ko je adiční konstanta
Oy, Oj goniometrická a frekvenční oprava
T, p teplota
a tlak torr

oe

Další úsek výpočtu provede vlastní výpočet centrické
délky, jsou-li dány (viz obr. 1):

4. Výpočet šikmé centrické vzdálenosti S' v trojúhelníku CP'E' podle vzorce
S'

Z

=

V (e' cos 10')2 + S"2

-

8'2

+ e' cos s'

Úprava vzorce je jen zdánlivě těžkopádná; s výhodou používá bez úpravy výsledek předchozího výpočtu.
5. Redukce šikmé vzdálenosti

I
/~

S"

centra ční prvky stálé pro stanovisko
měřené
od středu teodolitu O ke středu dálkoměru E'
e' ... šikmá hodnota excentricity (délka spojnicE

I

I
I

I

E'

6. Oprava vodorovné vzdálenosti o obě matematické
opravy

kde Oz je oprava ze zobrazení v m
H
průměrná výška záměry v m
R
poloměr Země v km
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Podle uvedeného postupu byl výpočet řešen v Geodézii, n. p., České Budějovice programem pro stolní počítač Compucorp 324 G. Přímo do programu je zadána
převodní konstanta 273°C na absolutní nulu teploty
(bod 2.) a poloměr země R = 6380 km (bod 6.). Do
pamětí (registrů) stolního počítače se vkládají další
konstanty a proměnné stálé pro celé stanovisko:
e'STO; z'STI; 1054 EXP ~{1~
7 ST 2; 1,000 2705 ST 3;
O. ST 4; ko ST 5.

Ostatní hodnoty proměnné pro každou vzdálenost
se vkládají během výpočtu na programovaných vstupech (uvedeny i výstupy programu):
-1
-2
-3
-4

I

cVt ynv· pevne p~og.ramo~ane vstupy p;ov měřen~
hodnoty 28;; Je-II danych hodnot mene, testuj
nuly
v

,

8

dělitel pro 4 dané hodnoty; jsou-li dány pouze
3(2), změň na 6(4)
kontrola 8 čti polovinu aritmetického průměru měřených hodnot, vlož k.500
Oy
8.01
(hodnoty Og a Oj jsou nulové nebo velmi malé)
1
vlož teplotu T °C
2
vlož tlak p torr (pro tlak
v milibarech změň registr
2 na 789 EXP ~{1~
7)
kontrola S" čti šikmou excentrickou
START
CRG
STAH'l'
ST~ÓPSIGN STOP
vzdálenost
3
vlož centra ční úhel to
cnG
START
__
4_I~IGN
STOP
8
4
vlož zenitovou vzdálenost z
dílčí výstup S' čti šikmou centrickou
vzdálenost
(opiš pro výpočet výšek)
5
vlož průměrnou nadmořskou
výšku záměry
výsledek S opiš centrickou, vodoli
x
(
2
7
rovnou a opravenou vzdále------------ -I
nost.
x
-x
RCL
2
x
Vlastní program je pro uvedené
-------- --CRG
uložení do registrů a pro dané in.
)
ST
9
SIGN
strukce konstruován jak je uvedeno
--------- ----v tabulce 1.
Tento program je obdobný pro·
gramu pro centrické měření a výpočet je téměř stejně rychlý (proti
programu pro centrický výpočet je
pro nedostatek místa počet vkláda2
HCI,
ných měřených hodnot limitován
SIN
x
I
FUNC
----čtyřmi pevnými vstupy a odpadá
--- --- -----2
výpočet střední chyby). Výskyt(
ST
7
+
FUNC
--nou-li se v zápisníku centricky mě----řené délky, lze je spolehlivě počítat
)
beze změny programu, vložíme-li do
registru O za e' nulu. Metoda exakt·
ního výpočtu má výhodu neome·
zené velikosti e' nezávisle na S" a na
x
HOL
x
O
----------úhlu to (jediné omezení e' < S"). Tato
(
)
x
ROL
možnost sice není v praxi plně vy------~ ---- --START
užita, ale odstraňuje nepříjemné rozHOL
8
+
--STOP
r
hodování při volbě excentrického
stanoviska pro dálkoměr. Pro výpočet výšek je v programu pomocný
výstup S'.
Výpočet kalkulátorem je velmi
výhodný; méně operativně a o něco
spolehlivěji lze danou úlohu řešit
i na počítači. Takto automatizovaný
výpočet umožňuje zavedení excen·
trického měření délek bez obav
START!
li
:
6
3
z pracného ručního počítání a tím při.
STOp--- ---- --- --spívá k účelnému a produktivnímu
)
HOL
4
:
+
využití dálkoměru EOK 2000.
----- ----- ---

+

1 PROGRAM

1. výpočet'

I

O

I

;

LOAD

I

2

----

CRG
SIGN

RESET
CHG

START
STOP

+

START
STOP

+

START
STOP
---

---

+

3

----

Ii

/

SIGN_

STA~'['
STOP

----

4

2

3

+

2

3

I

I

O RESET

1

1

--START
STOP
---

1

+
--START
STOP

---

---

----

~_~

I

RCL
---

=

---

HCL
---

3
---

STAHT
STOP

2 PROGRAM

3. Výpočet cos,'
O

LOAD

---1

2

x

---

---

x

SIN

----

CLEAI{,
ENTRY

---

4
---

HCL

1

3

---

---

STAHT
STOP
---

---

SIN

2

---3
ST
---4

O

---8
---

+
---

(

x

---

STAHT
S'l'OP-

--HOL
--)

SIN
2
FUNO

--9
---

=

+

~xl-

(JRCLI-, -6d----~
x

li

---8
6
---7

EXp

--O
--3

----=

--EXp
--CRG
SIGN

(

--3
--START
STOP

Do redakce došlo dne 6. II. 1974
Lektoroval: Prof. Ing. Dr. Miroslav
Hauf, CSc., ČVUT
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REDAKČNEJ PRAXE

Predmetom rokovania aktívu dopisovatefov bolo:

Súčasné komunikačné prostriedky tlač, rozhlas
a televízia sa snažia nadviazať čo najužší a najúčinnejší
kontakt s čitatefmi, s poslucháčmi a či s divákmi, teda
stými, ktorým sú určené výsledky ich činnosti. Rovnako
i športové, divadelné, filmové a hudobno-koncertné podujatia sa často opierajú o mienku a vkus diváka a tým
sa snažia ju ovplyvniť tak, aby ju získáli na svoju stranu.
Tak vzniká proces vzájomného a všeobecného ovplyvňovania práce tvorcov na jednej strane a zvýšený záujem čitatefov, divákov na druhej strane. Takýmto
8pasobom sa dostáva do obsahu z výsledkov komunikačných prostriedkov široká paleta problémov, ktorá
zaujímá čitaterov na razných úrovniach ich činnosti
z rozličných oblastí' ich života a práce. Tieto tendencie
začína uplatňovať vo svojej práci i Geodetický a kartografický obzor (GaKO), keď v rezort~ých orgal}izáciách
za podpory oboch vydávatefov
ČUGK a SUGK sa
vytvoril zbor dopisovatefov.
S týmito zástupcami sa redakci a i redakčná rada
pravidelne schádza, aby sa obe strany vzájomne informovali o potrebách a spasoboch realizácie ako najoptimálnejšie získať čitatefa.
A tak i dňa 5. 3. 1975 zišli sa krajskí a podnikoví
dopisovatelia GaKO na svoj prvý celoštátny
aktív
s členmi Redakčnej rady. Čitatefov nášho časopisu bude
zaiste zaujímať odkedy má GaKO dopisovatefov - významných pomocníkov pri jeho tvorbe. Kolektív dopisovatefov sa vytvoril na podnet Redakčnej rady r. 1973.
Pritom dopisovatelia zo Slovenska stretli sa so zástupcami Redakčnej rady GaKO dňa 7. 3. a 5. 9. 1973;
z českých kraj ov to bolo v Prahe dňa 4. 4. a 3. 10. 1973.
Podobné stretnutia v r. 1974 boli v mesiaci máji v Prahe
a v júni opať v Bratislave.
Kolektív dopisovatefov tvoria títo súdruhovia:
Z ČSR: Ing. dr, M. Bajtalon (KGKS Pardubice), Ing.
J. Jekl (KGKS Opava), Ing. K. BartíIs (GÚ
Praha), Ing. K. Bouda, CSc. (Geodézie C. Budějovice), Ing. R. Syrovátka (Geodézie C.Budějovice), Ing. V. Mathauser (Geodézie Plzeň),
Ing. J. Šíma (VÚGTK Praha), Ing. F. Rys a
Ing. J. Z~mečník (GKS Praha), Ing. F. Stupka
(KGKS C. Budějovice), Ing. V. Krýsl (KGKS
Plzeň), Ing. V. Janeček (KGKS Liberec), Ing.
J. Lašek (Geodézie Liberec), Ing. F. Chmelík
(Geodézie Pardubice), Ing. M. Klimeš (Geodézie
Brno), Ing. A. Vjačka (Geodézie Opava), Ing.
S. Valášek (Geodézie Praha).
v

Zo SSR: Ing. A. Nejedlý (VÚGK Bratislava), Ing. Š. Tisovčík (SGK Bratislava), Ing. J. Brucháč
(KSGK B. Bystrica), Ing. E. ~yník (KSGK
Prešov), Ing. A. Rytomský
(GU Bratislava),
Ing. I:, Horňanský
(Qeodézia Bratislava),
Ing. J. Cepela (Geodézia Zilina), Ing. M. Forint
(Geodézia Prešov), Ing. Z. Matula (SK) Bratislava).
Na prvých poradách s dopisovatefmi sa hfadala
a spresňovala náplň ich práce a spasoby styku s redak.
ciou. I keď nebola ešte tradícia dopisovatefov pri časopise, vzhfadom na to, že išlo v prevažnej miere o skúsených pracovníkov, ktorí majů prehfad o názoroch svojich spolupracovníkov na časopis a vedia čo zaujíma
čitatefov, už na týchto poradách redakcia získala celý
rad zaujímavých podnetov pre svoju prácu. V tejto súvislosti treba uviesť, že príloha nášho časopisu vznikla
práve z podnetu dopisovatefov v Bratislave. Ich zásluhou vzrástol aj počet odberatefov nášho odborného mesačníku.

-

hodnotenie prílohy "Na pomoc geodetickej a kartotografickej praxi"

-

zhodnotenie činnosti dopisovatefov a perspektívy
ďalšej spolupráce, ako aj výmena skúseností a úlohy
pre najbližšie obdobie.

-

informácia o príprave čitatefských konferencií.

1. Po privítaní dopisovatefov a čl~nov Redakčnej rady
GaKO námestníkom predsedu SUGK a podpredsedom
Redakčnej rady GaKO Ing. D. Lenkom aktív viedol
Ing. B. Delong, CSc. predseda Redakčnej rady. Vo
vstupnom príhovore hovoril o náplni a rozsahu príspevkov vo vyberatefnej prílohe GaKO, o zámere redakcie
poskytnúť čitatefom praktickú príručku s aktuálnymi
informáciami o prístrojoch, technol6gie prác a pod.
V rámci hodnotenia prílohy dopisovatelia tlmočili
osobné názory ako aj názory čitatefov - spolupracovníkov na obsahovú, tabufkovú a obrázkovú stránku,
predovšetkým
k prvému príspevku Ing. Bíňovca:
"Automatické kalkulátory
a geodetická výpočetní
praxe".
Konštatovalo sa, že zaradenie prílohy do časopisu
sa všeobecne streMo s dobrým ohlasom u čitatefov.
Tak vzniká prvá príručka zostavená z príloh v číslach
7, 8, 9, 10/1974, ktorá poskytuje komplexný prehfad
o prístrojoch pre malú automatizáciu výpočtových prác
a rovnako dobre slúži aj plánovaniu investícií a nákupu
tejto techniky. Zaradenie prílohy sa priaznivo odzrkadlilo aj na zvýšení odberu časopisu. Redakcia má v pláne
pokračovať vo vydávaní prílohy. Bude preferovat kratšie
príspevky na uverejnenie v 2-3 číslach so zhutneným
textom, dobre vybavených tabufkami, schémami a pod.
Orientovať sa bude predovšetkým na nové prístroje
a technol6gie. Časopis sa bude využívať na pohotové
a pružné poskytovanie najnovších poznatkov, ktoré
odborné knihy, pre zdfhavosť ich výroby a aj relatívnu
nedostupnosť pre vačšinu čitatefov nemažu poskytnúť.
Pre informáciu čitatefov uvádzame, že tlačenie prílohy
samostatne a vo vyššom náklade z kapacitných a materiálových davodov tlačiarne nie je možné. Záujemcovia
sa k nej mažu dostať len predplatením si časopisu.
2. V rámci druhého bodu aktívu dopisovatefov na
úvod hovoril vedúci redaktor Ing. K. Dvořák o hlavných článkoch uplynulého ročníka a vyzdvihol podiel
dopisovatefov na ich zabezpečovaní. Zástupca vedúceho
redaktora Ing. A. Kelemen roz obral zase príspevky do
rubrík. Konštatoval, že slabo boli zastúpené rubriky
Tribúna mladých. Z geodetickej praxe a Z kartografickej praxe. alenajma správy z krajov. Obidvaja redaktori podali prehfad o tom, ako jednotlivé pracoviská
a školy sa podiefali na tvorbe časopisu minulého ročníka.
V diskusii sa ďalej konštatovalo, že je málo hlavných
článkov kartografickej tematiky. Diskutujúci upozornili na ďalšie zaujímavé problémy našej praxe a vedy,
ktoré by bolo vhodné a potrebné uverejniť v časopise.
Ďalej sa hovorilo o met6dach a spasoboch redakčnej, dopisovatefskej a novinárskej práce vobec. O kontaktoch dopisovatefov s čitatefmi, potencionálnymi
autormi ako aj s redakciou. Dopisovatelia sa zaviazali
do konca mesiaca marca zaslať redakcii zoznam autorov
a názvy článkov z okruhu svojej posobnosti ako plánované príspevky do časopisu. V dobe, keď autori dopisujú
tento príspevok, ukazujú sa už prvé ohlasy tohto aktívu. Redakcia dostala od dopisovatefov 50 námetov pre
hlavné články a do rubrík. Táto pomoc dopisovatefov
umožní dlhodobejšiu prípravu časopisu, výber autorov
a príspevkov a vylúči duplicitu došlých príspevkov.
Redakcia vzhfadom na relatívne krátke obdobie
činnosti dopisovatefov nemieni konkrétne hodnotiť prácu toho-ktorého dopisovatefa, a to najma z dovodu, že
sú medzi nimi zatiaf rozdiely z hfadiska skúseností ako
autorova z práce s perom. Očakávame, že zatiaf sami
prehodnotia svoju činnosť, porovnajú ju stými najlepší.
mi a nájdu cesty na jej zlepšenie. Pochopitefne, že pre
skvalitnenie práce kolektívu dopisovatefov, redakcia
v budúcnosti prikročí aj ku konkrétnemu hodnoteniu
a oceneniu iniciatívy dopisovatefov.
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3. Ďalšou cestou na zlepšenie redakčnej práce a časopisu sú čitaterské
konfercncie.
Zámerom redakcie
je usporiadať na jeseň t. r. po jednej čitaterskej konferencii v ČSR a SSR. Vychádzame pritom zo skúseností
sesterských časopisov v ZSSR a NDR. DopisC\vatelia
boli informovaní o zámere redakcie. Redakcia ich požiadala o prerokovanie možností so svojimi organizá·
ciami a predloženie návrhu na miesto konania.

Úlohou redakčného kolektívu je okrem zlepšovania
svojej vlastnej práce aj hl'adanie ciest mimo neho. výbornou možnosťou ako rozšíriť okruh tých, čo sa podie.
rajú na tvorbe časopisu, ukázalo Sil. vytvorenie kruhu
dopisovatel'ov. Ich pričinením tematické plány, ktoré
redakcia každoročne pripravuje, nájdu takto l'ahšiu
a plnšiu cestu realizácie. Zaujímavé bude zaiste aj získanie podnetov priamo od čitatel'ov na čitatel'ských
konferenciách. Vzhl'adom na to, že na nich sa bude mócť
zúčastniť len obmedzený počet čitatel'ov, redakčná rada
príjme námety pro svoju činnost a názory o časopise
od každého čitatel'a.

Členové čsl. delegace se jednání činně zúčastnili
přednesením krátkých pÍ'Íspěvků a účastí na panelo.
vých g.iskusích. Dalším úkolem delegace bylo zastupování Csl. fotogrammetrického
komitétu při ČSVTS,
který je členem ISP, při jednáních a udržení kontinuity
spolupráce s komisí, jejímž presidentem, v uplynulém
funkčním obodobí byl prof. Gál. Tyto úkoly byly rovněž splněny.
Organizace symposia, které bylo doplněno 2 exkurzemi a společenským setkáním, poněkud utrpěla
zkrácením pracovní části o polovinu dne. Závadou byla.
též nepřítonnost řady referentů, jejichž příspěvky byly
jen čteny. Přes tyto obtíže, spíše technického rázu, mělo
symposium, zejména zásluhou tajemníka
komise dr.
J. Jachimského, zdárný průběh.
Ing. O . .Jeřábek, OSC.,
ČVUT

Ing. Jozef Petráš, OSe.,
Ing. Albert Kelemen,
členovia Red. rady GaKO
Levčuk, Grigorij P.: KURS INŽENERNOJ GEODEZrI.
Osnovnyje vidy inženerno-geodezičeskich
rabot. Geodezi·
českije raboty pri izyskanijach i stroitelstve transportnych
i promyšlennych
sooruženij. Moskva., Izd-vo NEDRA
1970.408 S. 6 tabuliek, 204 obr., formát 150 X 220 mm
cena viaz. 1,06 rub.

Symposium VI. komise Mezinárodní
fotogrammetrické společnosti v Krakově

Ve dnech 15.-17. května 1975 se konalo v Krakově
Symposium VI. komise Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti (ISP), pořádané Polskou fotogrammetrickou
společností, jejíž přední funkcionář prof. Z. Sitek je
presidentem této komise. Symposium se konalo v budově Hornicko-hutnické akademie S. Staszice, za účasti
50 delegátů z celého světa. Z ČSSR se symposia zúčastnila 3členná delegace, tvořená pedagogickými pracovníky z ČVUT v Praze a SVŠT v Bratislavě (Ing. O. Je·
řábek, CS"., Ing. V. Gregor, CSc. a Ing. J. Petráš, CSc.).
Jednání Symposia se týkalo otázek tvořících náplň
práce VI. komise ISP - výchova a výzkum, terminologie, bibliografie, historie a ekonomika. Referáty se
většinou týkaly prvních čtyř zájmových oblastí, z vý.
uky pak zejména vysokoškolské problematiky. Velký
zájem byl věnován otázkám výuky v rozvojových zemích.
Předneseno bylo více než 20 referátů a usp ořádány
2 panelové diskuse. Referáty i s diskusemi a kratšími
příspěvky budou obsaženy ve Sborníku, který bude
vydán ještě v tomto roce. Zajímavý referát přednesl
R. O. Coker z Nigérie: "Fotogrammetrická
výuka se
zvláštním zřetelem na problémy Afriky", dále prof.
S. K. Ghosh z university vOhio: "Výukafotogrammetrie
- jak má být prováděna", to byl jeden z nejlepších
referátů symposia. Další z velmi zajímavých referátů
přednesl prof. J. Hothmer
z TU Rheinland-Pfalz:
"Praktická
výuka pasivních fotogrammetrů",
Pod
pojmem pasivní fotogrammetr se rozumí pracovník,
který bude výsledky fotogrammetrie využívat a měl by
být natolik poučen, aby věděl co může od fotogrammetrie požadovat. Referát doc. E. P. Aržanova
z CNIIGAiK v Moskvě, byl doplněn velmi dobrým, populárně
vědeckým, barevným sovětským filmem "Fotogrammetrie v denním životě", týkajícím se zejména použití v lé·
kařství. Důležitou součástí jednání byla též příprava
"Zpráv o činnosti" jednotlivých pracovních skupin
komise, pro nadcházející Kongres ISP, který se bude
v r. 1976 konat v Helsinkách.

Glotov, Georgij F.;KURS INŽENERNOJ GEODEZII.
Geodezičeskoje raboty pri projektirovanii i stroitelstve gid.
rotechničeskich sooruženij.
Moskva, Izd-vo
NEDRA
1972. 168 s., 21 tabuliek, 56 obr.,' formát 140 X 215 mm,
cena. brož. 38 kop.
Lebedev, Nikolaj N.: KURS INŽENERNOJ
GEODE.
ZII. Geodezičeskije raboty pri projektirovanii
i stroitelstve
gorodov i tonnelej. Moskva, Izd-vo NEDRA 1970. 376 s.,
34 tabuliek, 130 obr., formát 150 X 220 mm, cena viaz.
97 kop.
Pri plnení úloh spojených s rozvojom investičnej
výstavby v ZSSR dosiahli sovietski geodeti vynikajúce
úspechy a nahromadili bohaté skúsenosti. Súbežne
s riešením vysoko náročných úloh praxe rozvíjali te6riu,
rozpracovávali teoretické riešenia početných otázok, ako
je napr. te6ria špeciálnych memní vysokej presnosti,
zdokonal'ovali metodiku prác, rozvíjali nové meracie
prístroje, vypracovávali
nové technol6gie, inštrukcie
ap. To všetko prispelo k mohutnému rozvoj u - začiat.
ky, ktorého spadajú do čias prvých pii.ťročníc - inžinier·
skej geodézie v ZSSR v povojnovom období.
V súčasnosti je sovietska inžinierska geodézia na
vysokej vedeckej a technickej úrovni a svojimi výsledka.
mi Sil. zaradila na popredné miesto na svete. Inžinierskogeodetické práce tu konajú na stovkách pracovísk róznych rezortov. Výskumom inžinierskej geodézie' Sil. zapodievajú na početných vedecko.výzkumných
a vyso·
koškolských pracoviskách. Na ilustráciu vedeckého potenciálu postačí uviesť, že na základe obhajob dizertačných prác z oblasti inžinierskej geodézie získalo ve·
deckú hodnosť doktora vied (DrSc.) výše 20 vedcov.
Počet kandidátov vied z tejto oblasti ťažko odhadnúť.
Problematika inžinierskej geodézie je spracovaná v mnohých knižných publikáciach.
Prudký rozvoj tejto disciplíny Sil. prirodzene ne·
mohol neodraziť aj na sovietskych vysokých školách.
Vynútil si zaviesť na geodetických vysokých školách
a fakultách inžiniersko.geodetickú špecializáciu (napr.
na MIIGAIK už od r. 1950) a osobitný predmet inžiniersku geodéziu.
Pre študentov tejto špecializácie vydali v moskov skom
vydavaterstve NEDRA v r. 1970 a 1972 novú učebnicu
inžinierskej geodézie, pozostávajúcu z troch kníh. Na·
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písali ju vynikajúci profesori, doktori vied z Katedry
inžinierskej geodézie MIIGAiK: Grigorij P. Levčuk
(autor prvej knihy), Georgij F. Glotov (autor druhej
knihy) a Nikolaj N. Lebedev, vedúci katedry (autor tretej knihy), ktorí sú v odborných kruhoch i u nás dobre
známi.
V súlade so schváleným programom prednášok je
celá látka rozvrhnutá do 6 dielov. Prvá kniha obsahuje
1. a II. a III. diel, druhá IV. a tretia V. a VI. diel.
PRVÁ KNIHA. V úvodnej kapitole sa G. P. Levčuk zapodieva predmetom a úlohami inžinierskej geodézie a jej súvislosťami s inými predmetmi a podáva
knítky náčrt hist6rie rozvoja tejto disciplíny v ZSSR.
Nasleduje I:..diel "Základné druhy inžiniersko-geodetických prác". Clení sa na 6 kapitol. Prvá má názov
"Inžiniersko-topografické
mapovanie".
Venovaná je
geodehckým podkladom projektovania, presnosh a meMdam budovania geodetických základov máp veIkých
mierok, dalej meMdam mapovania vo veIkých mierkach
(veIkomierková letecká fotogrametria, pozemná stereofotogrametria a geodetické mapovacio meMdy) a zameriavaniu podzemných vedení.
II. kap. "Trasovanie líniových stavieb" obsahuje
všeobecné informácie o trase a trasovaní, technológiu
prieskumu hlavných trás, krátky opis meMdy leteckej
rádionivelácie, kancelárske a poIné t.rasovanie, niveláciu
trasy a jej pripojenie na body geodetického základu.
Do III. kap. "Vytyčovanie inžinierskych stavieb" sú
zaradené otázky geodetickej prípravy projektu, poradia a presnosti vytyč ovacích prác, vytýčenia projektovaných uhlov, d1žok a výšok, priamok a ploch daného
náklonu, dalej otázky vytvorenia vytyčovacieho pod.
kladu, sposoby základných vytyč ovacích prác a podrobného vytyčovania. IV. kap. je venovaná geodetickým prácam spojeným so situačným a výškovým umiestením konštrukcií a strojných zariadení do projektovanej polohy ako aj kontrole konštrukcií vo vodorovnom aj zvislom smere. V. kap. sa zaoberá problematikou
zameriavania skutočného vykonania stavieb a zostaveni a generálneho. plánu (projektového aj generálneho plánu skutočného realizovania). VI. kap. "Geodetické metódy merania posunov stavieb" uzatvára prvý
diel. Autor zaradil do nej okrem úvah o meracích prístrojoch a meMdach aj osobitný paragraf o skúmaní stálosti
pevn$.ch výškových bodov a paragraf o sledovaní náklonov stavieb a zosuvných území.
Do II. dielu "Geodetické práce priprieskume
a stavbe
dopravných stavieb" sú zaradené 4 kapitoly. Pomerne
obsiahla VII. kap. "Prieskumy a vytyčovanie ciest a železníc" začína prieskumnými prácami, ktoré predchádzajú projektovaniu cestných a železničných stavieb.
Nasledujú paragrafy o obnove vytýčenia trasy, o vytyčovaní oblúkov, preehodníc a serpentín, o vytýčení zemného telesa a vrchnej stavby ciest, dalej o jednostrannom sklone a križovstkách ciest, o vytyčovaní železničných koTajíšťa kontrole železničných oblúkov a o automatizácii vytyč ovacích prác v cestnom staviteIstve.
V VIII. kap. sa autor zapodieva otázkami inžieniersko-geodetiekého prieskumu a vytyčovaním mostov,
menovite výberom miesta premostenia vodného toku,
zameriavaním
priestoru premostenia
(pre projekt)
a určenia d1žky mostu, dalej niveláciou cez široké vodné
toky, mostnou trianguláciou, vytyčovaním mostných
podpier a kontrolou pri stavbe mostných polí. IX. kap.
je venovaná prieskumným prácam a vytyčovaniu diaTkových potrubí a elektrických vedení a X. kapitola geodetickým prácam pri prieskume a stavbe letísk.
III. diel učebnice tvoria 4 kapitoly o geodetických
prácach pri prieskume
a stavbe priemyslových
stavieb.
V XI. kap. sa preberajú problémy výberu a zameria·
nia lokalít pre stavbu priemyslových objektov a pro·
blémy budovania, vytyčovania a zhusťovania lokálnych geodetických sietí pre priemyslovú výstavbu.
XII. kapitola "Vytyčovanie priemyslových stavieb"
obsahuje základné vytyčovacie práce (vytýčenie hlavných osí, projektovanie a stavbu lavičiek, sposoby fixovania osí vnútri budov ai.), podrobné vytyčovanie

základov a vytyčenie komunikácií pre priemyslové
stavenište. "Geodetické práce pri montáži stavebných
konštrukcií a technologického zariadenia" sú predmetom
XIII. kap. Následujúca kratučká XIV. kap. o organizácii a plánovaní inženiersko-geodetických prác Ilzatvára prvú knihu.
DRUHÁ KNIHA obsahuje IV. diel pod názvom
"Geodetické práce pri projektovaní a stavbe hydrotechnick1Jch 8tavieb". Látka jc rozdelená na 10 kapitol.
I. kap. je venovaná geodetickým práce,m v roznych
štádiach projektovania hydrotechnických stavieb. G. F.
Glotov podáva v nej stručný náčrt rozvoja hydroenergetického staviteIstva v ZSSR a rozoberá základnépojmy a štádia projektovania hydrotechnických stavieb.
II. kap. "Topograficko-geodetické materiály používané pri projektovaní hydrotcchnických stavieb"
zhrňuje problematiku
1) topografických

máp na určovanie výkonu vodných
elektrární,
2) presnosti výpočtu ich výkonu a
3) nivelácie ako základu východiskových údajov pri
projektovaní hydrotechnických stavieb.
V III. kap. sa autor zapodieva geodetickými prá·
cami spojenými so zameraním a vyhotovením pozd1žne.
ho profilu rieky. Pozornosť venuje najma mierke pozd1žneho profilu rieky, klasifikácii pozd1žných profilov, ni.
velácii vodnej hladiny ako aj príprave materiálu a vlastnému zostaveniu pozd1žneho profilu. Do IV. kap. sú zaradené otázky geodetických prác vykonávaných v rámci prieskumu pro účely vodnej dopravy.
V. kap. "Geodetické práce pri projektovaní vodných
nádrží" rozoberá základné otázky projektovania vodných nádrží. otázky topografických máp pre projektovanie, metódy určeni a obsahu vodnej nádrže, výpočty
plochy zatopového územia pomocou interpolácie, extrapoláciu zátopových ploch a vplyv krivky vdutia na
určenie objemu vodnej nádrže. Vytýčenie projektovanej zátopovej čiary a výškový základ vodnej nádrže je
predmetom VI. ksp.
VII. kap. je venovaná geodetickým prácam na stav·
be vodného diela. Zapodieva sa vytvorením situačných
a výškových geodetických podkladov vodného diela,
osobitosťami hydrotechnickej triangulácie, vytyčovaním osí hydrotechnických stavieb, geodetickými prácami pri montáži elektrárenských agregát ov a pri uložení základných kovových častí vodných stavieb (napr.
prcpadových uzáverov ai.).
V VIII. kap. "Geodetické práce pri projektovap.í
a stavbe kanálov" najde čitateI všeobecné informácie
o kanáloch (plavebné, zavodňovacie, odvodňovacie,
derivačné ai.) a o štádiach projektovania diaIkových
kanál ov z aspektu požiadaviek na topograficko-geodetické práce. Následujúce paragrafy sú venované situačným výškovým podkladom trasy kanála a vplyvu chýb
v určení priečneho rezu na presnosť výpočtu objemu
zemných prác.
IX. kap. obsahuje stručné informácie o melioračných prieskumoch. X. kap. "Geodetické merania deformácií hydrotechnických stavieb" rozoberá problematiku mcrania sadania a vodorovných posunov vodných
stavieb a zhrňuje v krátkosti skúsenosti zo sledovania
posun ov Krasnojarskej priehrady na rieke Jenisej.
TRETIA KNIHA začíná V. dielom "Geodetické prá·
ce pri projektovaní a stavbe miest". Látku tohoto dielu
rozvrhol N. N. Lebedev do 7 kapitol.
I. kap. pod názvom "Úvodná časť" poukazuje na
význam geodetických prác pri výstavbe a rekonštrukcii
miest a oboznamuje čitateIa s úlohami mestskej geodehekej služby organizovanej v útvaroch hlavného architekta miest ZSSR. Ďalšia časť kapitoly sa týka problematiky polohopisných základov na uzemí miest me·
novite zhusťovania trigonometrických sietí v mestách
a výpočtu vyžadovanej presnosti.
II. kap. je venovaná špecifikám budovania geodetických polohopisných základov na území miest.
Autor v nej rozoberá metódy budovania základných
geodetických sietí, otázky rekognoskácie a stabilizáeie
bodov, odhadu presnosti štátnych geodetiek$·eh sietí,
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dalej osobitosti merania smerov v triangulačných sieťach
miest, voTbe referenčnej plochy a súradnicovej sústavy
a vyrovnania triangulacie.
V III. kap. je prehTadne zhrnutá problematika mestAkej polygonometrie. Jednotlivé paragrafy obsahujú
zostavenie projektu a rekognoskáciu, odhad presnosti
projektov polygonometrických sietí, stabilizáciu poly.
gónových bodov, metódy merania d1žok a uhlov v mestkých polygonometrických sieťach, obnovu stratených
bodov, matematické spracovanie výsledkov dlžkových
a uhlových meraní a vyrovnanie týchto sietí.

vaná te6rii, technol6gii i hospodárnosti. Možno ju hodnotiť ako vynikajúce dielo.
.
Učebnicu možno využiť aj v našej praxi. Móžem
ju preto odporúčať inžinierom, ktorí pracujú v oblasti
inžinierskej geodézie. Nájdu v nej nové poznatky i mnoho podnetov pre svoju prácu.
Doc. Ing. Peter Marčák, CSc.,
Výskumný
ústav gcodézie
a kartogra{ie, Bratislava

IV. kap. "Výškové geodetické základy" sa zapo·
dieva vyžadovanou presnosťou výškových základov
a budováním mestských nivelačných sietí, ďalej odhadom presnosti nivelačných sietí, stabiIizáciou nivclačných bodov a špecifikami nivelácie v podmienkach
miest.
Obsahom V. kap. je situačné a výškopisné meranie
na území miest. Preberajú sa v nej metódy mapovacích
prác v mestách (fotogrametria, geodetické metódy), po·
drobné meranie a vyhotovovanie máp inžinierskych
sietí (kabelové a potrubné vedenia, kanalizácie ai.). Do
VI. kap. je zaradené vytýčenie pódorysu projektovaných
budov, projektovanie a vytyčovanie projektu výškových
úprav terénu na teritóriu miest. V krátkej VII. kap.
"Geodetické podklady pre skeletovú výstavbu z prefab.
rikovaných
železobetonóvých
dielcov"
autor
rieši
otázky vytýčenia osí stavby a stlpov pomocou špeciálnych vytyčovacích sietí (trilaterácia) a problém pre·
nášania bodov geodetickej siete na vrchné podlažia.
Posledný VI. diel učebnice podtitulom "Geodetické
práce pri sta'Pbe tu,nelov" (5 kapitol) začína VIII. kap.
nazvanou "Uvodná časť". ČitateT v nej najde informácie o druhoch a klasifikácii tunelov, o spósoboch ich
výstavby, ďalej o max. obrysoch a tvare priečnych rezov a o význame geodetických prác pri projektovaní
a stavbe tunelov. Nasledujú sposoby projektovania traAYtunela (geometrický a analytický), geometrické prvky trasy vo vodorovnej a zvislej rovine, geodetická príprava na vytýčenie trasy v teréne, výpočet prvkov na
vytýčenie kruhového oblúka od tetivy a podTa sečien,
výpočet prvkov na vytýčenie prechodnice a na výškové
vytýQenie trasy a schéma vybudovania geodetického základu (situačného i výškového) na zemskom povrchu.
IX. kap. "Geodetické práce na zemskom povrchu"
je venovaná dovoleným odchýlkám pri budovaní polohopisných a výškových základov, odhadu vyžadovanej presnosti meraní v rozličných štádiach budovania
geodetických podkladov. tunelovej triangulácii, polygonometrii a výškovému základu na zemskom povrchu.
V X. kap. sú rozobrané spósoby a presnosť pripojovacích
meraní. Do XI. kap. zaradil autor otázky podzemných
geodetických podkladov (podzemnej polygonometrie)
a prenosu výšok z povrchu do podzemných diel.
Poslednou je XII. kap., v ktorej je zhrnutá pro·
blematika geodetických vytyč ovacích prác v podzemí,
a to: výtyčenie osi trasy, vytyčovanie počas obmurova·
cích prác a pri štítovaní a geodetické vytyčovacie práce pn stavbe naklonených tunel ov a pri budování železničných tratí v tuneloch ai.
Každá z 3 kníhobsahuje na záver zoznam literatúry. V prvej je aj vecný register.
Napriek vysokému nákladu učebnice (prvá kniha
17 000, druhá dokonca 33 000 a tretia 8 000 výtlačkov)
a pomerne krátkemu času od jej vyjdenia, ukazuje sa
potreba nového vydania. Preto na spomenutej katedre
MIIGAiK začali s prípravami prepracovanej učebnice.
Sovietske skúsenosti na danom úseku nám neraz pomohli plniť náročné úlohy v investičnej výstavbe (v poslednom čase napr. pri stavbe pražského metra). Našich
špecialistov v danej oblasti iste poteší aj vydanie "Príručky inžiniersko-geodetických prác", ktorú v súčas·
nosti na katedre píšu.
Učebnica dokumentuje
veTkú skúsenosť autorovo
Výberom látky, spósobom spracovania a podania znesie
najprísnejšie kritéria. Pri dostatočnej zrozumiteTnosti
pre výuku študentov je napísaná na vysokej teoretickej
a metodickej úrovni. Patričná pozornosť je v nej veno-

Dr. Emil Holub jako geodet
a kartograf

Dne 14. června 1975 se konalo v Holicích u Pardllbic jednodenní Symposium na paměť afrických cestovatelů
Dr. Emila Holuba a akad. malíře Zbyňka Štoloyského.
Veřejně přístupné symp~sium bylo pořádáno Cs. společností zeměpisnou při CSAV, Geografickým ústavem
ČSAV, Africkým museem dr. Emila Holuba a Měst NV
v Holicích.
Symposium bylo zahájeno položením věnce k pomníku Dr. E. Holuba s krátkým proslovem Dr. Votrubce
CSc. Vlastní jednání pak probíhalo v pěkném Kulturním domě města Holic, sousedícím s novou budovou
Afrického musea Dr. E. Holuba. Úvodní, velmi zasvě·
cený referát o životě a díle Dr. Holuba_přednesl Dr.
C. Votrubec, CSc. z Geografického ústavu CSAV. Druhý
z hlavních referátů "Dr. E. Holub jako geodet a kartograf", přednesl Ing. OJeřábek, CSc., z Katedry mapování a kartografie FS CVUT. V úvodu referátu se autor
zmínilo postupu geodetických, a kartografických prací
na výzkumných výpravách a pak se zabýval pracemi
Dr. E. Holuba. Zdůraznil jeho odbornou přípravu ve
Vídeňském vojenském zeměpisném ústavu a vysokou
kvalitu jeho kartografických, prací. Referát byl doplněn citacemi z deníku Dr. Holuba a z jeho cestopisů,
pokud se týkají geodetických, kartografických, případně i astronomických prací. Zájem vzbudilo i faksimile
originálu mapky z 2. deníku 1. Expedice. Závěrem uvedl
autor zhodnocení kartografické činnosti Dr. Holuba,
jak bylo uvedeno v zahraniční literatuře.
Referát byl přijat se zájmem, jako nový pohled na
mnohostrannou odbornou činnost Dr. Holuba při jeho
výzkumných cestách. Hlavní referáty byly doplněny
několika kratšími referáty a bohatou diskusí, po které
následovala návštěva Afrického musea s odborným
výkladem.
Druhá část symposia byla věnována akademickému
malíři Zbyňku Štolovskému, který celou svoji uměleckou činnost věnoval Západní Africe. Tato část byla zahájena vzpomínkou jeho bratra akad. malíře A. Štolovského, po které byla otevřena výstava obrazů Z. Štolovského. Výstava obsahující 50 děl a náčrtků, nejlépe
dokumentovala rozsáhlou práci akad. malíře Zb. Štolovského. Kromě vysoké umělecké hodnoty, má toto
dílo i velkou etnografickou hodnotu.
Zdařilé symposium, kterého se zúčastnilo 20 odborníků, studenti rozvojových zemí a širší veřejnost,
bylo zakončeno přednáškou a diapositivy o krajích,
kterými cestoval Zb. Štolovský, přednesenou Dr. Votrubcem, CSc. Ve večerních hodinách byla pak přednese.
na ještě další přednáška Dr. Votrubce, CSc., "Jižní
Afrika, země Dr. Holuba, dnes", rovněž doprovázená
diapositivy, pro účastníky symposia a přátele Afrického
musea.
Ing. Ondřej Jeřábek, OSe.,
ČVUT
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Štiavnici, k dielam profesorov bývalej Banskej Akadémie, najma prof. O. Csétiho.
Pri tak významnom životnom jubileu, ktorého sa
akademik Tárcy-Hornoch dožívá, prichodí mu za československú odbornú verejnosť zo srdca zaželať do dal·
ších rokov vela životnej pohody, aby v dobrom zdraví
a sile pokračoval vo svojej mnohostrannej šrachetnej
a záslužnej činnosti ešte vela rokov.

Akademik Tárczy-Hornoch Antal
7Sročný

Redakčná rada
13. 10. 1975 dožíva sa vynikajúcivedec
v medzi.
národnom merítku z oblasti geodézie, banského meračstva a geofyziky, profesor, akademik dr. h. c. mult. dr.
Tárzczy-Hornoch Antal v ML'R v dobrom zdravíavplnej pracovnej aktivite svojích 75 narodzenín.
Akademik
Tárczy-Hornoch
po gymnaziálnych
štúdiách v Mukačeve svoje vysokoškolské štúdium absolvoval v Leobene, kde v. r. 1923 získal diplom banského,
v r. 1924 banskomeračského
inžiniera a doktorát. Od
r. 1926 začíná posobiť ako profesor - vedúci katedry
geodézie a banského meračstva na Vysokej škole banskej
a lesníckej v Šoproni. Mal hlavný podiel na založení
Zememeračskej fakulty v r. 1949, Geodetickéhovýskumného laborat6ria a Geofyzikálneho výskumného laboratória MAV v r. 1955. Ked v r. 1959 Banícka fakulta bola
dislokovaná do Miškolca a zememeračská do Budapešti,
akademik Tárczy-Hornoch zostal pracovať ako riaditel
najprv Geodetického a geofyzikálneho výskumného 180boratória MAV a od r. 1971 Výskumného ústavu geodetického a geofyzikálneho MAV, kde posobí dodnes
ako vedecký radca ústavu.
Počas svojej dlhej učitelskej činnosti s najvaěším
uznaním treba hodnotiť jeho obetavú, vynikajúcu vedecko-pedagogickú prácu, ovocím ktorej je dlhý rad
niekolko generácií banských a geodetických inžinierov,
banských meračov, z ktorých velmi mnohí vynikajúci
súčasní odborníci v. ML'R dostali nielen základy, ale
i najlÚbšie usmernenie od neho. Výskumný ústav s vynikajúcimi spolupracovníkmi menovaného, jeho žiakmi,
ktorí tam posobia, jeho hlavnou zásluhou sa stal uznávaným centrom vedeckej práce na vysokej úrovni
v medzinárodnom merítku. K rozvoj u spomínaných vedných odborov prispel temer 300 povodnými prácemi,
ktoré boli uverejnené v 50 časopisoch 14 krajích a skoro
10 významnými knihami. Zásadného významu sú najma jeho práce v oblasti podzemných sietí, pripojovacieho a usmerňovacieho
merania, konštrukcie
nových
prístrojov a zariadení, spracovania pozorovaní, histórie
meračstva, povrchových lokálnych sietí, z ktorej oblasti
s nezmenšenou intenzitou a významom svojích myšlie.
nok publikuje i v súčasnosti.
Akademik Tárczy-Hornoch bol a je mimoriadne činný vo velkom počte roznych domácich i zahraničných
orgánov, komisi, vedeckých spoločností, redakcií časopi.
sov v najrozmatitejších
funkciách. Jeho mimoriadne
dlhá a záslužná činnosť, jeho osobnosť i jeho práca, prirodzene našli svoj ohlas a uznanie jednak v mezinárod·
nom merítku, jednak vo svojej vlasti. Je členom Madarskej Akademie vied od r. 1946, Bulharskej Akadémie
vied, členom-korešpondentom
Francúzskej Akadémie
vied. Obdržal čestné doktoráty od Baníckej akadémie
vo Freibergu, Vysokej školy banskej v Leobene, Vysokéj
školy technickej vo Viedni a v Grazi a rad roznych vý.
znamných vyznamenaní
ako 1. stupňa Rádu Cyrila
a Metóda. Z domácich poct je nositelom 1. stupňa Kossuthovej ceny, zlatéhostupňa Radu práce, 1. stupňa Štát·
nej ceny a velkého množstva dalších domácich vyznamenaní, medailí a uznaní od geodetických, banskomeračských, geofyzikálnych a dalších spoločností. Za zásluhy o rozvoj mesta Sopronu, kde žije už výše 50 rokov,
bol menovaný v r. 1975 jeho čestným občanom.
Akademik Tárczy-Hornoch
so svojími osobnými
v~astnosťami a mimoriaQ.ne cennými výsledkami svojej
čmnosti, jeho vzťahom k práci, k ludom, jeho zmyslom
pre sociálnu spravedlivosť a jej aktívnou realizáciou,
svojím vlastenectvom je pre celú mladšiu generáciu vedcov a odborníkov vzorom. Z mimoriadne velkého okruhu svojích priatelov a známych má mnohých aj u nás
v ČSSR a osobitný vzťah ho viaže k Slovensku a Banskej

Dne 4. 10. 1975 dožívá se ekonomický náměstek ře·
ditele Geodetického ústavu Praha Ing. František Posluš·
ný 60 let.
Ing. Poslušný pochází z dělnické rodiny, jeho otec
byl řidičem pražské tramvaj~. Po absolvování reálky
v Praze-Karlíně studoval na CVUT - obor zeměměřič·
ského inženýrství. Před druhou státní zkouškou bylo
toto studium přerušeno uzavřením vysokých škol, takže
studium dokončil až v červenci 1945. Již jako student
projevoval politickou aktivitu. Byl členem výboru fakultního
Spolku posluchačů
zeměměř.
inženýrství
a příslušníkem Komunistické studentské
frakce (Kostufra).
Do praktického života vstoupil v r. 1939 jako měřický asistent u soukromé stavební firmy, po půl roce
přešel jako kreslič do Vojenského zeměpisného ústavu
a odtud jako pomocný dělník ke Katastrálnímu
měřic·
kému úřadu v Praze. V roce 1941 nastoupil jako figurant
a později jako smluvní měřický úředník do Tria.ngula.ění
kanceláře min. financí, kde pracoval i po osvobození
a po vzniku Státního zeměměřického úřadu. Pracoval
jako technik v jednotné i základní trigonometrické síti
a při měření geodetických základen. Těsně před únorem 1948 byl pověřen vedením Státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Brně. Řídil provádění po·
zemkovéreformy v Jihomoravském kraji, při čemž získal
bohaté odborné i politické zkušenosti. Po dokončení pozemkové reformy se vrátil do Zeměměřického úřa9-u,
kde pracoval jako vedoucí plánovač. Při vzniku ÚSGK
v~r. 1954 byl převeden na tento centrální orgán, kde vykonával funkci vedoucího plánovacího odboru. Při zaměstnání absolvoval Vysokou školu ekonomickou, kte·
rou:v r ': 1964 dokončil s vyznamenáním. Od roku 1967
působil v nově zřízeném Kartografickém nakladatelství
jako _ekonomicko-obch. náměstek ředitele až do roku
1971, kdy bylo Kartografické nakladatelství
sloučeno
s nár. podnikem Kartografie .. Po ročním působení ve
funkci hlavního ekonoma OUGK v Praze přešel při
reorganizaci resortu v r. 1972 do Geodetického ústavu,
kde pracuje až dosud ve funkci ekonomického náměstka.
Ve své odborné činnosti a v zodpovědných funkcích
se vždy osvědčil jako mimorádně aktivní, iniciativní
a obětavý pracovník. Náročnost zastávaných
funkcí
byla znásobena tím, že}o obvykle byly funkce v nově
vzniklých organiz~cích. Rízení pozemkové reformy v krajském měřítku po Unoru 1948, zavedení plánovací agendy
v nově vzniklém centrálním úřadu nebo řízení ekonono·
miky v nově založeném národním podniku to vše
vyžadovalo nejen znalosti, přehled a rozvahu, ale i značné pracovní úsilí.
Při tom byl velmi aktivní i v politické práci. Po
osvobození v r. 1945 byl spoluzakladetelem
stranické
organizace v Zeměměřeckém úřadu a členem revoluční
Závodní rady. Podílel se na formování sjednocené zeměřické služby. Od roku 1955 až dosud aktivně pracuje
v ústředním výboru odborového svazu.
Za svoji práci byl v r. 1965 vyznamenán odznakem
"Nejlepší pracovník resortu ÚSGK", v roce 1968
"Stříbrným odznakem ROH" a v letošním roce při příle.
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žitosti 30. výročí činnosti ROH "Čestným uznáním
Ústřední rady odború".
Svých šedesátin se Ing. Poslušný dožívá v plné
aktivitě. Jeho široké znalosti a bohaté odborné i životní
zkušenosti spolu s jehodůkladností, svědomitostí a vzta·
hem k resortu geodézie a kartografie jsou zárukou dobré
a úspěšné práce. Do dalších let mu přejeme pevné zdraví,
úspěchy v práci a spokojenost v soukromém životě.

Redakční rada

Souďruh Frantiiek Franta padesátiletý

Dne 27. října 1975 se dožívá padesáti let soudruh
František Franta, nositel vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu", ředitel kádrového a personálilího odboru Českého úřadu geodetického a kartografického.
V této
funkci pracuje od dubna letošního roku po dlouholeté
úspěšné prácí ve stranickém aparátu, naposledy v země·
dělském oddělení ÚV KSČ.
K jeho životnímu jubileu mu upřímně blahopřejeme
a do dalších let mu přejeme pevné zdraví, mnoho
úspěchů v jeho práci i osobním životě.

(říjen, listopad, prosinec)
4. října 1885 - před 90 lety se narodil ve stopnickém
okresuDr. Ing. Edward Warchalowski, profesor geodézie
a rektor varšavské polytechniky. Absolvoval moskevský
MIIGAIK, zastával řadu vedoucích funkcí, při novém
měření Varšavy, jako přednosta technické rady. Zasloužil se o vybudování geodetického vědecko-výzkumného
ústavu. ,Rozsáhlá byla jeho činnost literární, zasloužil se
o polsko-československou spolupráci na poli geodézie.
(Zemřel 6. března 1953 ve Varšavě).
4. října 1915 - před šedesáti lety se narodil v Praze
Ing.,.František Poslušný" ekonomický náměstek ředitele GÚ Praha. Po absolvování zeměměřického inž. na
ČVUT a krátké praxi u soukromé stavební firmy a u Vojenského zeměpisného ústavu nastoupil v r. 1941 do
Triangulační kanceláře min. financí (nynější GÚ Praha).
Pracoval·v oborutriangulace, pozemkových úprava plánování. Působil jako vedoucí plánovač v Zeměměřičském
úřadu, po sjednocení zeměměřické služby jako vedoucí
plánovacího odboru ÚSGK, později jako ekonomickoobchodní náměstek ředitele Kartografického nakladatelství, pak jako hlavní ekonom OÚGK v Praze a od r. 1972
jako .ekonqmickýnáměstek
v GÚ Praha. K úspěšnému
vykonávání odborných a řídících funkcí se řadí i jeho
rozsáhlá činnost veřejná a politická, zejména v odborech.
Za svoji práci byl v roce 1965 vyznamenán jako nejlepší
pracovník resortu ÚSGK.
.
4, října 1950 - před 25 lety bylo zahájeno vyučování
na Střední průmyslové škole zeměměřiěské v Hrně. Ze
skromných začátků vyrostla průmyslová škola, jejíž.
absolventi znamenají významnou složku technických.
pracovníků oboru.
10. října 1925 - před 50 lety se ve Vimperku narodil
Ing. Jiří Pátek, vedoucí střediska geodézie v Písku. Vystudoval zeměměřické inženýrství na ČVUT v Praze.

Po bohaté praxi u Geoplánu, u VPÚa Vodních staveb,
pracuje od r. 1962 v resortu. Vzhledem k všestranné
praxi mu bylo svěřeno vedení stř·ediska. Jeho rozvážné,
přímé a přátelské jednání mu získalo velkou oblibu mezi
pracovníky. Jeho práce byla v r. 1967 oceněna udělením
titulu nejlepší pracovník resortu ÚSGK.
21. října 1900 ~ před 75 lety zemřel v Praze František
~iilIer, řádný profesor nižší a vyšší geodézii a rektor
Ceské vysoké školy technické v Praze. Jeho zásluhou
byly přednášky z geodézie rozděleny na geodézii nižší
a vyšší, Zahájil přednášky z Katastru a evidence. Roz.
sáhlá byla činnost literární, zejména vydáním "Kompendia geodézie a sférické astronomie" se zasloužilo českou
geodetickou terminologii. Toto kompendium bylo první
ucelenou českou učebnicí geodézie. (Narodil se 4. září
1835 v Libochovicích.)
26. Hjna 1875 - před 100 lety se narodil v Kistendilu
v Bulharsku J. D. Kovačev, profesor na zemědělsko-Ies.
nické fakultě university v Sofii. Po studiích ve Francii
a v Německu,kde nabyl jak praktických, tak i vědeck~'ch zkušeností, se zůčastnil všech základních geodetických prací v Bulharsku. Přispěl svojí prací k rozvoji
a dobré úrovni bulharské geodézie.· Své články uveřejňoval v z!thraničních časopisech i v Zeměměřičském věst·
níku. Cinně spolupracoval s našimi vysokoškolskými
profesory. (Zemřel 5. července 1934 v Sofii..)
5. listopadu 1800 - před 175 lety zemřel v Brighthelmstonnu Jesse Ramsden, optik a mechanik, konstruktér
optických a astronomických přístrojů, které zlepšil svým
okulárem. Jako bývalý rytec zkonstruoval dělicí stroj,
který použil pro rytí dělených kruhů u současných teodolitů, čímž značně zvýšil jejich kvalitu. (Narodil se
v Halifaxu 6. října 173'5).
•
14. listopadu 1965 - před 10 lety zemřel Ing. Antonín
Sokol, jeden z nejznámějších praktických
triangulá'
tonI. Po dokončení studií zí!lkal praxi u prof. Pantoflíčka, odkud nastoupil vojensko.u službu. Po jejím dokon·
čení pracoval téměř dva roky ve Škodových závodeoh
v Plz ni. V roce 1920 nastoupil do katastrální měřičské
služby v Trnavě, odkud přešel v roce 1924 do Triangulační kanceláře min. financí, kde působil v oboru triangulačních prací až do svého odchodu do důchodu. Podílel
se na budování čs. trigonometrické sítě I. řádu. Jako
vedoucí oddělení geodetických základú a později jako
vedoucí technické kontroly v Geodetickém a topografickém ústavu vychoval řadu odborníkll-triangulátol'Ů
kt.erým byl nejen dobrým vedoucím; ale Ipřítelem. Pro
svůj ryzí charakter a přímé jednání byl u spolupra90vníků velmi oblíben. (Narodil se 10. prosince 1890 v Chodově u Domažlic.)
25. listopadu 1905 - před 70 lety se narodil v Mladé
Vožici Ing. Viktor ,Hartl, bývalý vedoucí odboru evidence nemovitostí USG K v Praze. Po bohaté praxi v kat.
mi\řické službě, u osídlovací komise, ve vedoucích funk·
cích u min. financí, pracoval dlouhou dobu na ÚSGK. Za·
sloužil se o nový rozvoj EN. Byl literárně čin~ý v našem
časopise a spoluautorem Učebních textů pro CVUT, kde
působil dlouhá léta jako člen zkušební komise. Činně
se zůčastnil veřejné a politické práce.
8. prosince 1795 - před 180 lety se narodil v Tondernu
ve Šlesvicku Petr Andreas Hansen, vynikající německý
astronom a geodet. Jeho hlavním oborem byla astronomie, ale vydal i několik spisů geodetických. Do povědomí zeměměřičů vešel řešením úlohy určení nepřístupné vzdálenosti. (Zemřel 23. března 1874 v Gothě.)
25. ,prosince 1885 - před 90 lety se narodil ve Slatině
n./Upou Ing. František'Falta, vládní rada min. financí.
Po studiích v Praze působil řadu let v Jugoslávii, též
jako vicekonsul ve Splitu. Prošel řadou vedoucích funkcí
v katastrální službě na Móravě. Byl veřejně činný
v kulturním dělnickém hnutí v Ostravě. (Zemřel 18.
března 1963 v Bmě.)
1700 - před 275 lety se v Abelové u Lučence narodil
Samuel Mikovini, profesor na báúské škole v Báňské
Štiavnici, význačný slovenský geodet a kartograf. Byl
nejen výkonným inženýrem, ale i znamenitým rytcem.
Navrhl nový způsobpůdorysného
zobrazování t.erénu
šrafami. (Zemřel 1750 cestou do Báúské Štiavnice.)
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1725 ~ před 250 let.y použil M. A. Cappeler, lékař v Luzernu, dva kreslenó obrazy hory Pilatus u Vierwaldstater
See, ke zhotovení její mapy metodou prllsekové foto.
grammetrie.
1850 -- před 125 lety francouzský dústojník, plukovník
Aimé Laussedat provedl první pokusy s využitím fotografických snímků pro měřické pokusy.
1935 -- před 40 lety byla v Sovětském svazu ustavena

Ústfedni správa geodezie a kartografie (GÚGK), pod
j6jí~ž ~edením byly v SSSR provedeny rozsáhlé mapoprace.

V8Cl

Ing.·O. Jeřábek, CSC.,
ČVUT

Seznam diplomových prací, obhájených
absolventy studiazeměměřičského
inženýrství na stavební fakultě
při ČVUT v Praze v roce 1974

G - na katedře geodézie a pozemkových úprav
VG - na katedře vyšší geodézie
~ - na katedře mapování a kartografie
SG - na katedře speciální geodézie
VG - And r á š Marián
Sezónní kolísání nivelačních
bodli! v závislosti ha
hloubce jejich založení
G - Bab i č k a Ctirad
Studium chyb podzemní vytyčovací sítě pro metro
G Bar t á k o v á Věra, roz. Dědečková
Studie pozemkových. úprav v oblasti nové silnice 1/10
I1sek Praha -,-..Stará Boleslav.
SG - B í ž a Jaroslav
Návrh a založení Vytyčovací sítě pro stavbu velkého
průmyslového závodu
VG ~ B o U č.e k Vladimír
Vliv volby různých Vah měřených délek na vyrovnání
kombinované sítě
G - B r a k Josef
Určení adiční konstanty dálkoměru EOK 2000
G ..-'-' Br o ž Luděk
Návrh na vyhlášení státI1í přírodní rezervace
Babinec'" v k. Ú. Přerov nad Labem, okres Nymburk"a vyřešení podmínek pro správné zemědělské využití pudy
v okolí této státní přírodní rezervace
VG ~ C i h o v s k Ý Karel
Vliv útlumu registrační
aparatury na měřené slapové
variace tíhového zrychlení
G - Der k o v á Jitka
Vyhodnocení stavu zemědělské dopravy s ohledem na
její výluky ze silniční sítě
G ~ D i v i š Jan
Zhodnocení vztahů mezi vývojem zemědělské a lesní
pťl.dy v CSR se zřetelem na životní prostředí. Návrh na
krajinnou úpravu v obci Vrdy, okr. Kutná Hora
VG - D o u b r a v a Jan
Velmi přesné měření vzdálenosti světelným dálkoměrem EOK 2000
G - D u š a n Pavel
Posouzení souladu mapy 1: 2000 s povrchovou sítí pro
metro
SG - D v o l' á k o v á Hana
Posouzení polohové přesnosti montáže panelového objektu
VG - D Yt k o Milan
Projekt triangulace na vysoké cíle
M - E I K h o u r y EI Cheik Samir
2:huštění sítě vlícovacÍch bodů metodou analogůvé
aerotriartgulace

M - Fen c I Jiří
Problematika vyjádření prostorového vjemu při reprodukci reliéfu
SG - F r e I i c h Petr
Zkoušky dálkoměru Zeiss EOK 2000
SG - H a I o u n o v á Květa
Využití matematických
metod v plánování geodetických prací
VG - H a š I a r o v á Marie
Vyrovnání dvojitého trigonometrického
řetězce s délkově měřenou osou
.
VG - H a v I í č e k Vladimír
Zkouška elektronického
tacheometru
SM U
G - H i m m e r Miloš
Výpočet kubatury zemin s využitím stolních elektronických počítačů
G - H I o ž e k Miroslav
Určení oprav z dostředění v sítích s měřenými vzdálenostmi
G Hod e r Oldřich
Studie otvírky lomu Bylany podle zásad geometrie nerostných ložisek
VG - H o leč e k Antonín
Nová metoda stanovení průběhu záměrné
SG - Jan o u šek Jaroslav
Digitální ,:?,ákladnímapa závodu CHEZA
VG - Je ř á b e k Jan
Kalibrace slapových záznamů, získaných gravimetry
Gs-U
SG - Jež e k Jan
Přesnost vytyčení tvaru stavby
SG - Jež k o v á Marie, roz. Pastuchová
Přesnost vytyčení rozměru stavby
M - K a I a b z a Jindřich
Geodetická dokumentace památkového objektu
M - K a r o u s Michal
Fotogrammetrické
sledování těžby písku a základní
plán závodu
G - K i k h i a Mohamed
Chyba v nerovnoměrném dělení limbu
M - K I á š t e r ka Jaroslav
Konformní zobrazení podle Čebyševova kritéria
G - K I á š t e r k o v á Eva
Vliv chyb připojovacích
bodů na převod geometrických plánů do JTSK
M - K I u g a rOtakar
Geodetické podklady pro projekt hydraulického odpopelňování teplárny České Budějovice
M ~ K I u káč k o v á Hana
•
Deformace obrazu mapy a její odštraňování
VG - K I i m e š o v á Hana
Problém vah při vyrovnání ruznorodých měření
G - K I vaň a Václav
Projekt rekonstrukce hlavní polní cesty kategorie P41
130

VG - K o k tán František
Zhodnocení měření cirkumzenitálem
G - K o n o p k o v á Dagmar
Geodeticko-hospodářská
aktualizace současného stavu
chráněného území státní přírodní rezervace "Rečkov"
v k. Ú. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
M - K o s t k o v á Libuše
Využití dvojité měřické komory v praxi
VG - K o u c k Ý Vojtěch
Určení geocentrické polohy stanoviště
G - K u P c o v á Věroslava
Projektová
a rozpočtová dokumentace hlavní polní
cesty
M - Lislerová
Jarmila
Aplikace. metody světelných řezů v pra'xi
G - M a i e r o v á Elena
Geodeticko-hospodářská
aktualizace současného stavu
státní přírodn! rezervace "Radouč" v okrese Mladá Boleslav a návrh kulturně naučného využití
M - M a r k o v Milko
Technická mapa města České Budějovice
M - M a r o u š k o v á Irena
Využití operátů číselného zaměření změn pl;'o údržbu
. mapy a organizace využívání

1975/300

SG - Mlč e k Ladislav
Posouzení přesnosti metody polárních tětiv
SG - Mlč k o v á Danuše
Přesnost metody obloukových souřadnic
SG - Mlč o c h Antonín
Komparace základnových latí
SG - N e d v í dek Lumír
Polygonový .pořad jakovytyčovací
síť pro liniové
stavby
M - Ne k v i n d o v á Jana
Automatizované zpracování technicko-hospodářské
ma~

py

M - N e p o m u c k á Eva'
Deformace v přenosu bodu reprodukčními
metodami
\{G - On d I' Ů š k o v á Miloslava
Vliv chyb výchozích veličin na vyrovnání
M - P a u I Robert
Kartografické
učební pomůcky na transparentních
fóliích
'
SG - P a v lát Lubomír
Posouzení
přesnosti
montáže
panelového
objektu
z hlediska dodržení svislosti
M - P a zde I' k a Miroslav
PoužitI metody blízké fotogrammetrie
v modelovémivýzkumu
M - R a b a d i o v á Jaromíra
Optimální vyjadřovací prostředky při tvorbě speciálně
tematických map výpočetní technikou a jejich automatickém zobrazení
VG - R a c k o v á Eva
Vliv změny váhy na výsledky vyrovnání ČSJNS
M - Ran Č á k Josef
Průzkum '8 vyhodnocení prvotních informací o objektech výroby a rozvodu elektrické energie v ČSSR
G - Ran d Ý s e k Petr
Geometrizační zpracování ložiska Bylany k projektování hnědouhelného lomu
.
M - R e n dl o v á Hana
Srovnání
konformního
zobrazení
při minimalizaci
zkreslení podle kritéria Čebyševova a variačního
SG - R Yš á n k o v á Alena
Průzkum metod a prostředků
využívajících
zalomených svazků laserového záření
,SG - S k a I á k Jiří
Měření stopy záření laseru fotometrickými
metodami
SG S o u k u p o v á Jana
Vyrovnání nivelač,ních sítí na vodním díle Hracholusky
VG Str a k a Jan
Vyšetřování změn vah při vyrovnání závislých Výsledků měření
M - Š a b a t k a Jaroslav
Klasifikace nemovitosti a její využití v registru evidence nemovitostí
SG - Š a n d a Václav
Přesnost hloubkového měření na metru
G - Š e d Ý Miroslav
Posouzení. souladu mapy 1 : 2000 s povrchovou sítí pro
metro
SG - Šer h a nt Ondřej
Používání holografických
záznamů průhledných a ne.
průhledných materiálů
VG Tv r dek Vojtěch
Tenzorový počet k Hotinově knize
VG - T v rdí k o v á Alena
Aposféra Jako geodetická výpočetní plocha
M - U her
Petr
Průzkum, analýza a vyhodnocení prvotních informací
o uměle vytvářených tvarech reliéfu zemskéhO povrchu
ČSSR
SG - V o n d l' a Josef
Návrh řešení vytyčovací sítě pro městský rychlostní
polokruh Barandov - V Korytech
M - Z a d r a ž i I Luboš
Geodetická dokumemtace památkového objektu
Ing. Zdeněk Vrběcký,
FSv CVUT v Praze

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ
Geodézia és kartográfia,
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H a I á s z, P.: T~i desetileH, s. 1-6..__
H'a-tm o's,'F.

--i. S z ád e c 'z k Y -

.

Ka
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ď'ó

s s/G.;

vý-

počet azimutů a- vzdáleností ze simultánního pozorování družic a zeměpisných souřadnic, :5. 7-14.
D o m 'O k o 's, M.: Ok,oIy mapolvání vochr,aně
životního
prostředí, s. 14-18.
R e g o c z ,i, E.: Od me'trického systému k mezinárodní
soustavě fyzikáLních jednotek, s. 19-24.
Ho mor ó d i, L.: Základy letecké triangulace, s. 25-32.
Bác s a ,t y a i, L. - B.a·r t ha, G.: Vý21kum moŽ/nosti řešenísoust,av
LLneárních 'rO'vnic na malých počítačích,
s. 32-38.
J o ó, 1.: p-ostav8'Ilíprávll1ě-zeměměřických
e-xpertů v maďarské geodézii, s. 38-40.
BoszorményL
Nagy,
E. - Winkler,
Gy.: Zkušenosti z priací župního (-obl'astního) budapešťského
soudu v' souv~slosN s právně-zeměměřickými
expertizami, '5. 40-45.
B a I á z 5, L.: EtIcké 'poŽiadavky v praxi právně-zeměměhckých expertů, s. 45-47.'
To r o, K.: Spoje-ní 'údrž,by eivide:nce nemovitostí a činnosti práv.ně-'zeměměřických e-xpertů,s. 48-51.
A nt a I, J.: Použi-tí nových map k expertizám, s. 51-52.
H -or vát h, K.: Oloha p,rávně-zeměměřických
expertů
v maje-tk-oprávních pr:ocesech, s. 52-56.
Geodézia

és klH'tografta,

č. 2{75

Jo ó, 1.: Ochrana bodů základní trigonometrické a nivelační sítě, s. 81-87.
.
Rinner,
K.: Nové aspekty vysokoškolské výuky v oboru geodézie, s. 88-91.
Foldvári,A.
1.: Organizace vyrovnávání trigonometrických sítí, s. 91-97.
.
Németh,
N. 1.: Stereofotogrammetrický vyhodnocovací přístroj Kern PG 2 a jeho testování pomocí
mřížky, s. 97-102.
Di6sdi,
S.: Technické mapy jako podkladové mapy
při obnově plynovodního potrul}í, s. 102-104.
Bánhegyi,
1. - Dede, K. - Odor, K.: Budování
vytyčovací sítě při rozšiřování závodu na plnění lahví
plynem, s. I05-110.
,.
Hrenk6,
P.: Maďarsko na Gastaldiho mapě, s.
llO-121.
Bendefy,L.:Tři
oblastní mapy vydané ve Werfiově
litografickém závodě ve městě Kassa, s. 121-126Jó já I' t, L.: Prověřování hlášených změn evidence ne·
movitostí,s.126-135.

VYKUTlL,
SSSR

J.:

K 250. výročí založení

VONDRÁK, J.: Cirkumz,enitál přínos geodetické astronomii
POZNÍČEK, L.: Cesty uplatnenia
zorte SŮGK

Akademie věd
'

československý
mikrografie

v re-

šfMA, J.: Určení rozměrů a tvaru velkokapacitních
válcových nádrží analytickou fotogrammetrickou metodou
FUČÍK, V.: Nové prvky v prémiových řádech v návaznosti na racionalizaci
práce a mzdových
soustav

Dobrý
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slovník
U

SNTL

-

nejlepší

pomocník

d i u od bor n é I i't e r a t u r y vor

vám

i g in á I e

doporučuje:

Anglicko-český technický slovnlk
Slovník obsahuje asi 78 000 hesel ze všech technických oborů. Byl
sestaven kolektivem autoru ná základě excerpce moderních britských a amerických knižních a časopiseckých pramenu.
2. vydáni. 1028 stran,

váz. 89 Kčs

Česko-anglický technický slovnik
Obsahuje 64000 hesel ze všech technických oboru; hesla byla excerpována z moderní britské a americké odborné literatury. Heslář
byl při tomto 2. vydání revidován a doplněn nově vzniklými termíny, takŽě představuje
rovnocenný protějšek k Anglicko-českému
technickému slovníku.
2. vydání. 948 stran,

váz. 95 Kčs

Česko-německý technický slovnik
Obsahuje asi 80000 termínu a terminologických
spojení ze všech
technických oboru. 'Slovník je sestaven na základě excerpce moderní terminologie.
1096 stran,

váz. 98 Kčs

Malý anglicko-český a česko-anglický
technický slovník
Obsahuje v každé části asi 12000 hesel. Při" sestavování slovníku
byl brán zřetel na potřeby našich techniků a montéru v cizině.
stručné a zhuštěné formě jsou ve slovníku zachyceny výrazy, které
lze l'1Ozvéstnebo složit tak, aby bylo možno převést jakýkoliv základní technický text, a to jak z angličtiny do češtiny, tak 1 rraopak.

Ve

512 stran, váz. 41 Kčs

Malý nlmecko-český
technický slovník
Obsahuje
oboru.

v každé

části

a česko-německý
asi 12 000 termínu

ze .všech technických
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