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Diiležitost zpra,cováJní pr·ogn6z dl·ouhodobého vÝ'vo-
je hlalVnlch stráne'k života socLa1istlcké společno5-
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na severnIky' v souř,adnicovém systému S-42.
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GeodetickÝ' a kartografický obzor, 18, 1972, Č. 1,
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Úvahy o vyrovnánI j<akoo funkčnIm přiřazení vy-
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tIAJIEK, <1>.

K o6pa6oTKe nporHoaa paaBHTHll '1eXOCJlOBa~KoŘ reo-
neaHH H KapTorpa4'HH.

feoneT. H KapT, o5aop, 18, 1972, No I, CTp. 1-3,
JIRT. 14

BalKHoCTb paapa50TKH nporHoa nOJIrOBpeMeHHoro paa-
BRTRlI pelllalOIIlRX BonpOCOB lKRaHR COn;RaJIHCTll'IeCKOro
05IIlecTBa H COCTOlIHHepa50T B tICP. 1l0nroToBKa npor-
Roaa paaBHTRlI reoneaRR H KapTorpa4'RR B tICCP IlO
1985r.
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BblKYTHJI, fI.
llpeo6paaoBaHHe aaHMYToB, onpeneJIeHHLIX npH nOMom;H
rHpoTeonoJIHTOB, Ha nHpe~HoHHLIe yrJlLI nJlaHOBLIX
CHCTeMKoopnHHaT.

feo.IIeT. H KapT. o5aop, 18, 1972, No I, CTp. 4-7,
2 pRC., JIHT. 5

B 05IIlRX qepTaX o npe05paaoBaHRR aaRMYTOB Ha nR-
peKn;ROHHble yrJIbI. llpe05paaoBaHRe a3RMYTOB Ha nR-
peKn;ROHHble yrJIbI 01' IOra B CRCTeMe KoopnRHaT EnRHOH
TpRrOHQMeTpRqeCKOH Ka)l;aCTpOBOH ceTR, onpeneJIeHRe
nonpaBKR 1:1 A, BblqRCJIeHRe reOneaRqeCKOrO C5JIHlKeHRlI
MepR)l;RaHOB H nonpaBOK HanpaBJIeHRH Ha CTBOPHYIO
JIRHRlO. llpe05pa30BaHRe aaaMYTOB Ha nRpeKn;aOHHble
yr JIbl 01' ceBepa B CRCTeMe KoopnRHal' S-42.
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HaM. CTpYKTypa OTJ(eJIbHblX CJIyqaeB ypaBHRBaHHJl.
COnpJIlKeHOe aep4'eKTRBHoe ypaBHRBaHRe. YpaBHRBaHMe
no 0506m;eHoMY cnoc06y HaRMeHblllRX KBa.upaToB.
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llpHMeHeHHe MHKp04'HJlbMOB B o6J1acTH COCTaBJleHHll
KapT.

feoneT. R KapT. o6aop, 18, 1972, No 1, CTp. 11-16,
5 pRC., JIRT. 5.

HCnOJIb30BaHRe MRKpOepRJIbMOBB tICCP H nOCTORHCTBa
MRKp04'RJIbMOBOHnOKYMeHTan;RRB 05JIaCTR COCTaBJIeHRll
KapT. CBoHcTBa R RCnOJIbaOBaHRe COOTBeTCBYIOIIJ;erO
050pynOBaHRJI, MaTepRaJIa R MRKpOepRJIbMOBbIXC1>eMHblX
MeTonOB, npRqeM yqRTblBalOTClI oc05eHHocTR Tpe50BaHRH
KapTorpaepRH.
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Ke zpracovam prognózy rozvoje
československé geodézie a kartografie

Složité problémy sociálně ekonomického vývoje
spjatého s rychlým vědeckotechnickým a spole-
čenským pokrokem socialistické společnosti vy-
volávají nové požadavky v oblasti plánovitého
řízení společenských procesů. Především se pro-
hlubuje nutnost permanentního získávání spoleh-
livých poznatků o dlouhodobém vývoji hlavních
stránek života společnosti.

Důležitou součástí systému národohospodářské-
ho plánování ve všech členských zemí RVHP se
stávají v posledních letech dlouhodobé prognózy
rozvoje národního hospodářství. Vytvářejí po-
třebné předpoklady pro stanovení cílů a směrů
společenského a technického rozvoje a s nimi
spjatých koncepčních záměrů dlouhodobého roz-
voje vědy a techniky, celého národního hospo-
dářství i jednotlivých jeho odvětví.

Podle rezoluce XIV. sjezdu KSČ je ke zvýšení
úrovně plánovitého řízení rozvoje společnosti ne-
zbytné rozvinout práce na dlouhodobém výhledu
rozvoje národního hospodářství a na vědeckých
prognózách dlouhodobého vývoje potřeb společ-
nosti. Směrnice XIV. sjezdu KSČ k 5. pětiletému
plánu rozvoje národního hospodářství na léta
1971-1975 ukládají organizovat práce na výhle-
du do roku 1985 až 1990 v postupných etapách,
a to v prvé etapě dílčí prognózy, v další etapě
odvětvové koncepce a posléze souhrnný dlouho-
dobý výhled rozvoje národního. hospodářství ČSSR.
Tento výhled bude tvořit podklad jak pro stano-
vení perspektivních realizačních a výzkumných
programů, pro program mezinárodní koordinace
a uzavírání mezistátních dlouhodobých dohod,
tak pro vypracování směrnic pro 6. pětiletý plán.

Prognózování je formulování očekávaných jevů
ve vymezených oblastéch a opírá se o různé meto-
dy analýzy minulosti a tendencí možného vývoje
v budoucnosti. Na rozdíl od plánování, které sta-
noví cíle a způsoby, jak jich dosáhnout ve vymeze-
ném časovém údobí, jsou údobí prognózování
různá. Odpovídají očekávaným obměnám techno-
logických nebo jiných procesů, jež jsou pro různé
obory i pro jednotlivé úseky činností v oborech
dlferentní. Prognóza má především objevovat ino-
vační kvalitativní zvraty ve vývoji přístrojů, tech-
nologií, Výrobních procesů a materiálů, umožňují-
cích zvýšit produktivitu práce a snížit náklady,
uvolňovat pracovní síly, směřovat k zvýšení stup-
ně automatizace hromadnýcli a opakujících se
procesů. Má také zkoumat vývoj a formy výchovy
pracujících, vývoj jejich pracovních a ži'(otních
podmínek (Dr. Egeling - NDR).

Při zpracování prognóz nelze vycházet jen
z tendencí rozvoje vlastního oboru, hlavním kri-
tériem je úhrn potřeb a požadavků společnosti.
V zemích, kde práce na odvětvové prognóze pro-
bíhají současně se zpracováním prognózy hospo-
dářského rozvoje celé společnosti, jak je tomu
u nás, stává se součástí odvětvové prognózy

Ing. Frantllek Čálek,
Český úl'ad geodetický a kartografický, Praha

odhad, simulace cHe celospolečenského rozvo-
je a v závislosti na něm odvození cílů rozvoje
odvětví.

Dalším důležitým faktorem, ze kterého je nutno
vycházet, je vývoj vědy a techniky. Proto při
zpracování odvětvové prognózy je třeba vycházet
z hodnocení stávající technické úrovně odvětví
a z jejího srovnání s pokrokovou ·světovou vědou
a technikou a s trendy jejich vývoje (Popov-
SSSR). Při formulaci budoucích úkolů vědecko-
technického rozvoje je nutno počítat s koordinací
výzkumu se socialistickými zeměmi (Štrougal)
a s využitím intelektuálních sil v rámci meziná-
rodní vědeckotechnické integrace se socialistic-
kými zeměmi.

Výhled do budoucnosti je nutný pro správné
rozhodování ve všech odvětvích; je zřejmé, že
úroveň řízení je ve značné míře odvislá od toho,
jak. umíme odhadnout budoucí vývoj. Dobře zpra-
cované prognózy se proto stanou kvalitním vý-
chodiskem k odvození koncepcí odvětví i k zpřes-
nění perspektivních plánů rozvoje resortů. Stanou
se jimi jen tehdy, budou-li zpracovány jako kvali-
fikované vědecké pravděpodobnostní výpovědi,
opřené o dostatečné množství hodnotných infor-
mací a rozborů.

V ČSSR je zatím situace v této oblasti značně
nesourodá. V některých resortech existují studie
s charakterem vědeckotechnických prognóz (např.
hutnictví, stavebnictví, vodní hospodářství), mají
však různou kvalitu, různé časové horizonty (1980
až 2000) a jejich společným nedostatkem je, že
nejsou vzájemně koordinovány. Naproti tomu ně-
které státy ve zpracování vědeckých předpovědí
rozvoje národního hospodářství značně pokročily
(např. SSSR a USA). V odvětví geodézie a karto-
grafie je v oblasti zpracování prognóz rozvoje nej-
dále, pokud je nám známo, Německá demokratická
republika.

Také metodika zpracování prognóz je teprve ve
vývoji a má v různých zemích i v různých oborech
různou úroveň. K sjednocení metodiky a k výměně
zkušeností se zpracováním prognóz uspořádala
Stálá komise RVHP pro koordinaci vědeckotech·
nického rozvoje v posledních 3 letech dvě mezi-
národní vědecké konference, v r. 1969 v Moskvě
a v r. 1971 v Praze [1], [2]. Význam prognóz
pro plánování a řízení národního hospodářství
byl zdůrazněn i na konferenci členských států
RVHP v Bukurešti v r. 1971 a je zakotven v závě-
rečném dokumentu [3].

Na aktivu české technické inteligence v Ostra-
vě, v říjnu 1970, byl vznesen požadavek vytypovat
hlavní úkoly vědeckotechnického rozvoje a výVOj
společnosti v ČSR na 15-20 let dopředu. V březnu
1971 přijala vláda ČSSR závažný dokument: "Pro-
gram prací na prognózách a dlouhodobém výhledu
rozvoje národniho hospodářství ČSSR" (4). Tento
program, vypracovaný v souladu s usnesením
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úV KSČ, schválila v červnu 1971 vláda ČSR [5]
a uložila vedoucím ústředních orgánů zahájit
práce na koncepcích a podkladech k dlouhodobé-
mu výhledu rozvoje jednotlivých odvětví národního
hospodářství - s termínem ukončení prací v po-
lovině roku 1972. Pro vybrané oblasti národního
hospodářství byly zřízeny řídící pracovní skupiny,
které mají soustředit potřebné podklady a vypra-
covat prognózy vývoje těchto oblastí.

Český úřad geodetický a kartografický zařadil
dodatečně do plánu Výzkumného ústavu geodetic-
kého, topografického a kartografického v Praze
na rok 1971 úkol: "Prognóza vývoje geodézie
a kartografie v ČSSR do roku 1985" [6] a přihlá-
sil účast resortu v řídících pracovních skupinách
pro řešení čtyř vybraných oblastí: perspektivní
vývoj osídlení, perspektivy integrace informač-
ních a modelových soustav, vývoj zemědělství
a vývoj Prahy. úkol VúGTK je plánován na 2
roky a týká se 8 strukturních oblastí: geodetické
základy, mapování ve velkých měřítkách, eviden-
ce nemovitostí, mapování ve středních měřítkách,
kartografie a kartografická polygrafie, inženýr-
ská geodézie a technické mapy měst, informační
systém geodézie a kartografie a výzkum v geodézii
a kartografii. Řešitelský tým VúGTK je sestaven
z odpovědných řešitelů-vědeckých pracovníků, po
jednom za každou strukturní oblast, a z řady dal-
ších pracovníků z ČúGK a jeho pracovišt i z ně-
kolika odborníků z jiných resortů. Vedoucím řeši-
telského týmu je přímo ředitel VÚGTK.

V prvé etapě (1971) měly být stanoveny v jed-
notlivých strukturních oblastech předpokládané
cíle, bez ohledu na možnosti jejich realizace.
Byly odvozeny jednak z trendů rozvoje vědy
a techniky v odvětví geodézie a kartografie ve
světě, jednak z předpokládaného rozvoje jednot-
livých odvětví našeho národního hospodářství
a předpokládaných budoucích požadavků těchto
odvětví na geodetické práce a kartografické
výrobky.

Vztah prognózy k cílům hospodářského rozvoje
společnosti je základním předpokladem každé
prognózy, tedy i prognózy rozvoje geodézie a kar-
tografie, odvětví, které svým působením zasahuje
téměř do všech oborů lidské činnosti. Prognóza
musí být zaměřena tak, aby parametry budoucích
výsledků geodetických a kartografických prací co
nejlépe odpovídaly odhadnutým cílům celospole-
čenského rozvoje. Důležitými faktory jsou nejen
užitečnost a upotřebitelnost výsledků prací, ale
i pracnost a nákladnost jejich dosažení.

Zaměření rozvoje jednotlivých odvětví národ-
ního hospodářství je v současné době známo pouze
z předběžných studií některých resortů. Bylo proto
možno zpracovat prvou etapu prognózy rozvoje
geodézie a kartografie jen na podkladě omeze-
ných a kvalitou nestejných informací, tedy jen
jako prognózu předběžnou. Jejím hlavním pod-
kladem byly trendy světového rozvoje vědy
a techniky v geodézii a kartografii a očekávaný
vývoj přístrojů a technologií. Předpokládané po-
žadavky jiných resortů na geodetické práce a kar-
tografické výrobky v příštích 15 letech byly zís-
kány prostřednictvím členů Meziresortní koordi-
nační komise pro geodézii a kartografii. Někteří
členové komise byli zapojeni přímo do týmu
VúGTK, který je pověřen zpracováním prognózy.

Prvá etapa prognózy neobsahuje složku ekono-

mickou ani sociologickou. Tyto části mají být zpra-
covány v druhé etapě, v roce 1972, na podkladě vý .
sledků prací p:rvé etapy. Vzhledem k omezenému
času, který nedovolil rozsáhlejší spolupráci se slo-
venskými geodety a kartografy, byla prvá etapa
omezena jen na geodézii a kartografii v ČSR.

V druhé etapě (1972) má dojít ke konfrontaci
prognózy rozvoje geodézie a kartografie s pro-
gnózami rozvoje všech styčných odvětví, k rozší-
ření platnosti prognózy na území celé ČSSR, k ex-
pertisním konsultacím prognózy s vybranými od-
borníky vlastního i styčných odvětví a také ke
konfrontaci možností s cíli, aby u alternativních
řešení bylo možno vybrat k stanovení koncepce
alternativu nejvhodnější i z hlediska předpoklá-
daných možností v dané době. Tato druhá etapa
bude velmi významná a očekáváme, že jí odborná
veřejnost bude věnovat maximální pozornost -
vždyť má vytyčit směry a cíle pro čs. geodézii
a kartografii na celých 15 let dopředu.

V roce 1972 se předpokládá mimo jiné i využití
tzv. delfské techniky, jež se opírá o zjištění ná-
zorů jednotlivců-expertů o pravděpodobných změ-
nách v potřebách a požadavcích budoucnosti. Jde
v podstatě o dotazníkovou akci, která je charak-
terizována třemi základními vlastnostmi:

anonymitou respondentů, která umožňuje v ná-
sledném kolé bez ztráty prestiže změnit vlast-
ní názor;
zpětnou vazbou, která je zabezpečena návaz-
ností následujících dotazů a doplňovaných
vždy informacemi z dřívějších kol;
statistickým vyhodnocením, které slouží po
skončení všech kol dotazníkové akce k zhod-
nocení a k zvážení rozptylu v názorech jed-
notlivých expertů.

Obtíž delfské techniky je především v kvalitě
zpracování dotazníků a ve formulaci otázek v nich
obsažených tak, aby vedly pokud možno k jedno-
značným odpovědím. Nemálo záleží i na výběru
expertů a přirozeně na jejich přístupu k celé akci
především.

Mimo delfské techniky, která umožní posouzení
návrhu jen omezeným počtem odborníků, se před-
pokládá konsultování zásad a hlavních bodů pro-
gnózy v Meziresortní koordinační komisi pro geo-
dézii a kartografii a na širokém fóru odborníků,
kteří se zúčastní sedmé geodetické konference
ČVTS pro geodézii a kartografii v Pardubicích
v červnu 1972. Aktivní postoj čs. geodetů a karto-
grafů v této fázi může značně ovlivnit konečnou
podobu prognózy, která po sladění s prognózami
ostatních odvětví národního hospodářství bude
podkladem pro zpracování koncepcí, perspektiv-
ních plánů a tím i k budoucí činnosti českoslo-
venských geodetů a kartografů, k úrovni technic-
kého vybavení jejich pracovišť a bude mít vliv
i na vývoj kvalifikace pracovníků v odvětví a na
tvorbu pracovního prostředí a kultury práce.

Prognóza rozvoje geodézie a kartografie nebude
kalkulovat s rozšířením počtů pracovníků v geo-
dézi! a v kartografii, třebaže víme, že zdroje pra-
covních sil, jejich kvalita a kvalifikace jsou nej-
významnějším faktorem perspektivního rozvoje
národního hospodářství. Očekávaný vzrůst pro-
duktivity práce v příštích 15 letech na jeden
a půlnásobek dnešní produktivity, je v odvětvl.
geodézie a kartografie realizovatelný jen za před-
pokladu nových technologií a organizace práce
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na podkladě automatizace, elektroniky a aplikací
kybernetiky.

Ze směrnic XIV. sjezdu KSČ [7] vidíme, že zá-
kladem rozvoje československé ekonomiky je in-
vestiční výstavba, jejíž objem v páté pětiletce
vzroste o 36 % proti objemu v pětiletce předchozL
Bude zaměřena zejména na rozvoj palivo-energe-
tické základny a výroby stavebních materiálii, na
zkrácení projektové přípravy, na rozvoj zeměděl-
ství (riist o 21 %), na bytovou výstavbu (riist
63 %), na výstavbu Prahy a na rozvoj dopravy
(riist o 50 %).
Na tyto oblasti bude proto nutno především za-

měřit rozvoj geodézie a kartografie, zvláště po zjiš-
tění, že nejdiiležitějšími faktory, které ovlivňují
život a práci občanů v ČSSR jsou doprava, bydle-
ní, sdělovací prostředky, automatizace, výpočetní
technika a výstavba a přestavba měst [8].

Významná funkce připadne odborně-technické
koordinaci požadavkii a věcné koordinaci úkolii
odvětví. Účelem odborně technické koordinace je
sladění rozmanitých požadavkii a hledání tako-
vých technických řešení, a technologií zpracování
i forem a parametrii výsledných děl, aby uspoko-
jily potřeby různých uživatelů při racionálním vy-
užití všech stávajících odborných a technických
prostředkii.

Cílem věcné koordinace je zajistit optimální
dělbu práce mezi pracovišti geodézie a kartografie
ve státě (ČÚGK, MNO a jiných resortii), které
vykonávají geodetickou a kartografickou činnost
podle zákona č. 46/1971 Sb., [9], v souladu s je-
jich posláním, kádrovým a technickým vybavením,
zajistit návaznost prací a využitelnost prací dříve
provedených pro práce následné i zamezit neúčel-
nému opakování a neodbornému nebo nehospo-
dárnému provádění prací.
Vzhledem k izolovanému, dosud vzájemně ne-

koordinovanému vybavování jednotlivých geode-
tických pracovišť riizných resortii, lze předpoklá-
dat, že současný stav rozmístění kvalifikovaných
odborníkii a rozmístění a návaznost výrobních
prostředků neodpovídá vždy požadavkům racio-
nálního uspokojování potřeb společnosti.

Má-li být cílem prognostiky vypracování per-
spektivních plánii a dlouhodobých strategií, urče-
ní nejvhodnějších térmínii pro budoucí rozhodo-
vání a možnost stanovit na jejich podkladě základní
směry výroby a vzdělání [10], musí mít perma-
nentní a kontinuální charakter [11]. Podkladové
informace musí být plynule doplňovány a upřes-
ňovány a prognóza přizpůsobována měnícím se
požadavkiim společnosti. Musí být tedy zajištěno
priiběžné, pohotové získávání informací o těchto
požadavcích.

Neméně důležitým faktorem pro rozvoj geodé-
zie a kartografie je informovanost druhých odvětví
o možnostech geodézie a kartografie. Rozsáhlý
priizkum prokázal, že mnohé orgány a organizace
nemají dostatečné představy o tom, jak jim geo-
dézie a kartografie může pomáhat ve správě a ří-
zení i v řešení vlastních úkolii. Neuplatňují proto
druhově nové požadavky a uspokojování jejich
potřeb se děje· jen tradičním zpiisobem, ačkoliv
technický pokrok umožňuje rozmanité inovace.
Lze předpokládat, že při dokonalé informovanosti
společnosti o možnostech využití geodézie a kar-
tograf1e byly by požadavky I užitek pro národní

hospodářství mnohem vyšší a společenský význam
geodézie a kartografie by podstatně vzrostl. Je
pravda, že kapacita odvětví geodézie a kartografie
by na plnění rozšířených úkolii zatím nestačila;
bude-li však docílena diisledná mechanizace vět-
šiny prací, lze s rozšířeným uplatněním geodézie
a kartografie v národním hospodářství počítat
i bez rozšíření početního stavu pracovníkii.
Nové metody řízení v národním hospodářství

předpokládají pohotové opatřování, soustřeďová-
ní, zpracování a poskytování čerstvých, kvalitních
a úplných informací z vlastních i styčných oborii,
aby vedoucí pracovníci na jejich podkladě mohli
vědecky předvídat, plánovat a řídit jednotlivé
úseky. Dosavadní roztříštěné a nesourodé infor-
mační systémy mají být. propojeny k vzájemné
využitelnosti. To je možné jen jejich převedením
do digitální formy, uložením na vhodné nosiče
v pamětech počítačii a zpracováním na počítačích
a na samočinných koordinátografech.
Významná funkce geodézie, která je schopna

provádět a udržovat územní lokalizaci všech in-
formací v jednotném souřadnicovém systému, je
prokázána zkušenostmi ze státii, kde již přistou-
pili k zapojení číselného pozemkového katastru
a map do stavebnictví, městské správy a jiných
oblastí (13), (14). U nás má být vyjádřením těchto
snah výstavba informačního systému pro geodézii
a kartografii r12). Výstavba systému má začít v nej-
bližších letech a v období 1980-1985, po propojení
s informačními systémy jiných oboro, by měla již
prakticky působit.
Z předpokládaného vývoje stěžejních odvětví,

které ovlivní vývoj geodézie a kartografie, je
zřejmé, že základním cílem vývoje geodézie a kar-
tografie ve všech strukturních oblastech bude
mechanizace a automatizace prací a přechod na
digitální vyjádření výsledků, které umožní po-
stupné vybudování víceúčelového informačního
systému a jeho zapojení do soustavy informačních
systémii v ČSR.
Domnívám se, že na dalším rozvoji čs. geodé-

zie a kartografie mají zájem všichni pracovníci
odvětví. Právě zpracovávaná prognóza zaujme za-
jisté především mladší pracovníky, kterým má vy-
tyčit výhled do jejich budoucí činnosti. Dále pra-
covníky našeho výzkumu, kteří mají příležitost
uplatnit svoje představy o budoucnosti odvětví
na podkladě dokonalých znalostí světové vědy
a techniky. A v neposlední řadě i všechny vedoucí
pracovníky. Těm by měla usnadnit plánování bu-
doucích výrobních úkolii a jejich včasnou výrobní
i organizační přípravu. Porovnání možných cílii
stanovených v prognóze a požadavkii národního
hospodářství na geodetické a kartografické práce
s vnitřními rozvojovými možnostmi našeho odvět-
ví, povede nejen k stanovení koncepce dalšího
rozvoje, ale i k stanovení nárokii geodézie a kar-
tografie na produkční zdroje (pracovníci, zákl.
fondy, investice, materiál) a k odvození optimální
organizaGe Výrobní základny. Na podkladě pro-
gnózy bude možno stanovit též správnou skladbu
výrobního programu odvětví geodézie a kartogra-
fie na dlouhou dobu dopředu a vytvořit včas po-
třebné kádrové a organizační předpoklady.
Věřím, že všichni pracovníci odvětví, kteří mají

o budoucnost čs. geodézie a kartografie zájem,
projeví snahu zúčastnit se na zpracování prognózy
alespoň konkrétními připomínkami.
..Prameny viz str. 10.
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Převod azimutů určených
gyroteodolity na směrníky
v rovinných souřadnicových soustavách Prof. Ing. Dr. Josef Vykutil,

VoJenská akademie Ant. Zápotockého v Brně

V posledních letech jsme svědky značného pokroku
v konstrukci a výrobě gyroteodolitů. Došlo k podstat-
nému snížení tíhy přístrojů, zvýšení přesnosti a zkrá-
cení času potřebného pro měření. Některými součas-
nými gyroteodolity lze určit azimut s přesností
několika málo vteřin a měření netrvá déle než 20 až
30 minut [1]. To umožňuje stále širší uplatnění gyro-
teodolitů v geodetické praxi.

Gyroteodolitem, ustaveným v určitém bodě, se
vlastně určuje směr místního polední ku a úhel mezi
tímto poledníkem a směrem, jehož azimut měříme.
Výsledkem tedy je astronomický azimut směru.
V geodetických pracích se úlohy řeší zpravidla

v rovinných souřadnicových soustavách, kde se počítá
se směrníky (severníky nebo jižníky) přímých spojnic
bodů. Při převodu azimutů na směrníky je třeba
přihlédnout k přesnosti azimutů a k potřebné přesnosti
směrníků; jde-li o přesnější geodetické práce, neměla
by se převodem snížit přesnost získaná při měření.
V praxi, zejména při převodu azimutů na jižníky

v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické
sítě katastrální (S-JTSK), se vyskytují některé nejas-
nosti a nepřesnosti. Neuvažuje se např. skutečný
vliv tížnicové odchylky a počítá se s konstatní hod-
notou stočení sítě, ačkoliv chyba může dosáhnout 10";
na druhé straně se někdy zbytečně přesně počítá
změna směru na přímou spojnici, aj. Málo se využívají
tabulky a nomogramy pro usnadnění a zrychlení
výpočtů korekcí.
Geodetické přístroje a tedy také gyroteodolity se

urovnávají pomocí libely - svislá osa přístroje je
v tížnici bodu, na kterém přístroj stojí. Gyroteodoli-
tem určené azimuty A * se proto vztahuji k tížnicím
bodů a k místním astronomickým poledníkům M*;
v geodetických výpočtech se azimuty A vztahují

k normálám referenčního elipsoidu a k místním geo-
detickým poledníkům M.

Je obecně známo, že normály k elipsoidu se odchy-
lují od tížnic o malé úhly, tížnicové odchylky, které se
obvykle vyjadřují svými složkami v poledníku W
a v 1. vertikálu - příčná (1]). V daném bodě je tížnice
(směr tíže) stálý; poloha normály však závisí na polo-
ze a orientaci zvoleného referenčního elipsoidu vzhle-
dem ke geoidua na astronomicko-geodetické siti.
Složky ~, 1] tížnicových odchylek mají proto na týchž
bodech různé hodnoty v různých souřadnicových sy-
stémech. Jinak řečeno: místní astronomický poledník
je na daném bodě stálý, místní geodetický poledník je
pro různé geodetické souřadnicové systémy poněkud
odlišný - obr. 1. Konvergénce obou poledníků (úhel
..1A) se vypočte z jednoduchého vzorce - [2]:

kde 1] je zmíněná příčná složka tížnicové odchylky
v příslušném souřadnicovém systému,

T je zeměpisná šířka bodu.

Úhel (korekce) LlA vyjadřuje rozdíl geodetického
a astronomického azimutu; geodetický azimut je tedy
dán vzorcem: .

Úhel mezi místním geodetickým poledníkem ]JI
a rovnoběžkou se souřadnicovou osou S je meridiánová
konvergence C na daném bodě. Z dříve uvedených dů-
vodů a s ohledem na volbu souřadnicových os má
meridiánová konvergence pro týž bod rllzné hodnoty
v různých souřadnicových soustavách.

Rovinným obrazem geodetické čáry, spojující dva
body (např. P, Q na obr. 1) je čára 8, která se odchyluje
od přímé spojnice bodů o úhel 15. Také tento úhel a jeho
znaménko jsou různé v různých souřadnicových sy-
stémech pro týž bod.

Směrník v rovinné souřadnicové soustavě je pak
dán obecným vzorcem:

Hodnotu a znaménko korekcí LlA, C, 15 určuji: vzá-
jemná poloha místního astronomického a geodetic-
kého poledníkuj poloha osy souřadnicové sítě a obraz
geodetické čáry vůči přímé spojnice. Například pro
situaci na obr. 1 je směrník dán vzorcem:

Střední chyba ma směrníku (J je:

m~ = m~. + m]A + m~+ m~ . (5)

Meridiánovou konvergenci C a korekci na přímou spoj.
nici 15 je možno vždy vypočítat s potřebnou přesností.
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Přesnost směrníku bude tedy záviset v prvé řadě na
střední chybě azimutu A * a na přesnosti korekce
L1A. Ze vzorce (1) je zřejmé, že:

mLlA = m'1tg qJ , (6)

neboť šířku qJ lze snadno určit tak, že ji pro daný účel
můžeme považovat za přesnou. Střední chyba ko-
rekce L1A je tedy určena přesností příčné složky tížni-
cové odchylky rJ.

2. Převod azimutů na jižníky
v souřadnicové soustavě jednotné
trigonometrické sítě katastrální

Jednotná. trigonometrická síť katastrální převzala,
jak známo, polohu a orientaci na Besselově elipsoidu
prostřednictvím 42 bodů vojenské triangulace 1. řádu
v čechách. V důsledku velké tížnicové odchylky na
výchozím bodě triangulace, Hermannskogelu, byla
vojenská trigonometrická síť posunuta k východu
a stočena ve směru pohybu hodinových ručiček; toto
posunutí a stočení se přeneslo na JTSK.
V souřadnicovém systému JTSK je osou (X) obraz

p'oledníku 42°30' vých. Ferra, východně území
OSSR. Obrazy geodetických poledníků M jsou proto
vždy odchýleny na východ od rovnoběžky s osou (X);
meridiánová konvergence O má stále stejné znaménko
a kladnou hodnotu v rovnici (3). Vlivem uvedeného
stočení sítě jsou astronomické poledníky M* odchýleny
na východ od poledníků geodetických M. Znaménka
a velikost korekcí () závisejí na poloze bodů vzhledem
k základní kartografické rovnoběžce Šo = 78°30'.
Situace pro dva body P1 a P2 na sever od Šo je zná-
zorněna na obr. 2.

a) Urěení korekce L1A
Prof. Buchar [3] využil výsledků astronomických

měření, vykonaných asi do r. 1950 na bodech I. řádu
JTSK, k zlepšení polohy a orientace této sítě na Besse-
lově elipsoidu. V tabulce 12 uvádí rozdíly astronomic-
kých a geodetických azimutů - mají hodnoty v me-
zích od +3" do -20". Ing. M. Pick, DrSc., sestrojil
pro služební potřebu mapu tížnicových oěchylek
v S-JTSK; složka rJ dosahuje -17". Podle vzorce (1)
bude tedy hodnota korekce L1A až +20".

Z podmínky, aby součet čtverců tížnicových odchy-
lek po změně polohy a orientace sítě byl minimální,
určil Prof. Buchar na trigonometrickém bodě Brdo
stočení dAo = - 9,58". Mají-li azimuty určené gyro-
teodolitem malou přesnost (např. střední chybu
± 30") je možno položit L1A • + 10" (chyba ko-
rekce nepřekročí 10"). Budou-li však měřeny např.
se střední chybou několika málo vteřin, je třeba počí-
tat korekce L1A podle vzorce (1). Hodnoty rJ se zpra-
vidla získají interpolací v příslušné mapě, qJ stačí
velmi přibližné (z mapy). Kdybychom počítali s kon-
stantní hodnotou L1A = + 10", mohla by chyba této
korekce dosáhnout deseti vteřin a tedy několikanásob-
ně překročit chybu naměřeného azimutu.

V citované publikaci prof. Buchara je na str .101-102
tabulka tížnicových odchylek E, rJ a na str. 104 mapka
tížnicových odchylek rJ. Tyto odchylky však odpoví-

dají JTSK po zlepšení její polohy a orientace, nikoliv
souřadnicovému systému S~JTSK, ve kterém se
konají geodetické práce (po určení pootočení a posunutí
sítě nebyly měněny souřadnice bodů).
Označíme-li hodnoty určené z mapky prof. Buchara

symbolem 'YJ', jsou hodnoty 'YJ v S-JTSK dány s po:<ta-
čující přesností vzorcem:

L1A = -rJ tg qJ = -rJ' tg qJ - dA9 = -rJ' tg qJ + 9",58'
(8)

Bude-li k dispozici mapa hodnot 'YJ v systému JTSK,
konstruovlLná později (s využitím dalších astrono-
mických měření a případně zhuštěná astronomicko-
-gravimetrickou nivelací), použijeme ve vzorci (1)
samozřejmě tyto novější hodnoty.

b) Výpoěet meridiánové konvergence

Meridiánová konvergence O je pro bod o souřadni-
cích Y, X v S-JTSK dána vzorcem - [4]:

D' se vypočte ze vztahu:

Y
tgD' =y,

sin a sin D
siny = cos U

ve kterém sin a = 0,504349 (konstanta), D =
= 1,020487 .D'.
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U je sférická zeměpisná šířka bodu, pro kterou platí:

sin U = cos a sin Š - sin a cos Š cos D; (12)

sina, cosa jsou konstanty, Š je kartografická šířka
bodu, která se určí z tabulek k hoduotě R = VX2 + Y2.
Pro náš účel je však zcela zbytečný přesný výpočet

podle uvedených vzorců. V bývalé Triangulační kan-
celáři byly vypočteny hodnoty geodetických souřad-
nic cp, A. a meridiánových konvergencí O pro rohy všech
listů katastrálních map 1 : 2000 a sestaveny přehledné
tabulky. Ze zaokrouhlených hodnot údajů těchto ta-
bulek lze snadno a rychle určit potřebnou hodnotu
O. Podrobnosti i s ukázkou tabulek uvádí prof.
Bohm ve svých skriptech [4].
Nebudou-li uvedené tabulky k dispozici, použijeme

vzorců (9), (10) a (11); veličinu U není třeba počítat
z přesného vztahu (12), ale postačí jednoduchý
vzorec:

kde Uo = 49°27'35/1,8; LtU/I = 0,9985,86 Ltcp"; Ltcp/l=
= (cp- CPo}". Zeměpisnou šířku cpuvažovaného bodu
určíme z vhodné mapy, CPo = 49°30'. Z řady pro LtU/I,
kterou uvádí prof. B6hm ve [4] na str. 73, jsme podr-
želi jen první člen; chyba tím vzniklá nepřekročí na
území ČSSR hodnotu ± 1,/13 a je v našem případě za-
nedbatelná.

c) Výpočet korekcí směrů na přímou spojnici

Hodnota a znaménko korekce <5 závisí v S-JTSK na
délce strany, na její vzdálenosti a poloze vzhledem
k základní kartografické rovnoběžce Šo'

Pro strany kratší než 2 km nepřesáhne <5 hodnotu
± 0,7/1; může tedy být při převodu azimutů na jižníky
zpravidla zanedbána. Jsou-li strany delší, je třeba
v každém konkrétním případě posoudit, zda je možno
korekci zanedbat či nikoliv (s ohledem na přesnost
naměřených azimutů a požadovanou přesnost jižníků).
Např. pro 8 < 10 km nepřesáhne korekce <5 hodnotu
± 5/1 a lze ji zanedbat, byl-li azimut určen se střední
chybou podstatně větší.
Jde-li o převod přesněji určených azimutů a je-li

vyžadována také vyšší přesnost jižníků, vypočteme
korekce <51 a <52 (obr. 2) s postačující přesností i pro
dlouhé strany ze vzorců - [4], str. 87:

V těchto vzorcích je:

Lt1 = LtD' .Ki ;Lt2 = LtD' .K2,

kde LtD' = D; -D~; tgD; =~; tg D~ =~.
X2 Xl

Koeficienty K1 a K2 se najdou v tabulce k argumen-
tům R1 = VXi + Yi a R2 = VX~ + ~. Protože
tyto koeficienty jsou menší než 0,001, stačí počítat
funkce tg D' na čtyři desetinná místa a hodnoty LtD'na
desítky vteřin. Znaménko korekcí se kontroluje podle
pravidla, že obraz geodetické čáry je vždy vydutý
k základní rovnoběžce Šo' Kromě stran, jejichž jeden
koncový bod leží na sever a 'druhý na jih od Šo, má ko·
rekce <51 opačné znaménko než t5a.

d) Kontrolní rovnice pro azimuty měřené
na obou koncových bodech strany

S ohledem na určitou nejistotu stálosti konstanty
gyroteodolitu, doporučuje se měřit azimuty na obou
koncových bodech dané strany. Pro situaci znázorně·
nou na obr. 2 budou jižníky:

0"1 = At + LtA1 + 01 + <51+ 180° (14)

0"2 = A: + LtA2 + O2 + <52 -180°. (15)

V rovinné geodézii má být (při výpočtu ze souřadnic
bodů):

0"2 = 0"1 ± 180°.

Kdybychom změřili azimuty zcela přesně a. korekce
byly rovněž naprosto přesné, lišily by se pravé strany
rovnic (14) a (15) pouze o 180°. Korekce můžeme určit
podstatně přesněji, než je přesnost měřených azimutů,
a proto můžeme z rovnic (14) a (15) psát kontrolní
rovnioi:

(A: - At) = (LtA1 - LtA2) +
+ (01 - O2) + (<51 - <52) ± 180°. (16)

Rozdíl (A: - At) by neměl překročit předem stano-
venou hodnotu pro ten který gyroteodolit. Například
pro gyroteodolit se EOtředníchybou měřeného azimutu
mA* = ± 10/1 by uvedený rozdíl neměl překročit
hranici 2...;- 3 mA* V2, tj. 28" ...;-42" (hranice se sta-
noví podle významu měření).

Příklad: Na bodě Pl (Y1 == 474,45 km; X1--:...
--:...1090,79 km) byl gyroteodolitem změřen azimutAr = 51°56'59" ± 3",2 na bod P2 (Y2 == 469,70 km;
X2"':' 1087,70 km) - schéma je na obr. 2. Naměřený
azimut máme převést na jižník v S-JTSK.

V publikaci [3] byla v mapce na str. 104 zjištěna
hodnota r/ = -0,2"; zeměpisná šířka z mapy cp =
= 49°55'00".

Podle vzorce (8) je: LtA1 = + 9,8". Meridiánová
konvergence (z tabulek) 01= + 4°56'57,5/1 Korekci
<51 vyp~8teme podle vzorců (13):

tg D~ = 0,43496; D~ = 23°30'26"; R1 = 1189,5 km;
K1 = ---0,00056;

tg D; = 0,43183; D; = 23°21'22"; R2 = 1184,8 km;
K2 = ---0,00058;

LtD' = -9'04" = -544/1;
<51= LtD'(2 K1 + K2) = + 0",9.~

Počítaný jižník

0"1 = At + LtA1 + 01 + <51 + 180° = 236°54'07".

3. Převod azimutů na severníky
v souřadnicovém systému 8-42

V souřadnicovém systému S-42 jsou výpočty korekcí
pro převod azimutů na severníky jednodušší než
v S-JTSK. Trigonometrická síť je přesněji umístěna
a orientovaná na Krasovského elipsoidu.
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a) Korekci LlA vypočteme, když do vzorce (1) dosa-
díme hodnoty n, interpolované z mapy těchto hodnot,
konstruované pro S-42.

b) Meridiánovou konvergenci označovanou y, je mož.
no určit velmi přesně např. z "Tabulek k výp<;?čtům
v Gaussově zobrazení, elipsoid Krasovského", VUGTK
Praha 1965. Pro naše účely je to zbytečné, ale stačí
např. tabulky na str. 322 nebo 323 knihy Elznic-
-Valouch, GEOMA, Bratislava 1957. Potřebné hod-
noty cp, A se určí z mapy. Meridiánová konvergence y
je na východ od osového poledníka pásu definována
kladně, na západ záporně.

c) Pro výpočet změn směrů na přímou spojnici plně
postačí jednoduchý vzorec - [5]:

<51"':" -<52 = 0,"002533 (X2-x1).Ym, (17)

kde Ym = ~ (Y1 + Y2)' Ve většině případů však vy-

stačíme s hodnotami <5, určenými z tabulek nebo no-
mogramů (např. cit. GEOMA, tabulka na str. 325 pro
setinné, na str. 326 pro šedesátinné dělení, nomogramy
na str. 435 a 436).
Vzorec pro převod naměřeného azimutu na severník

v S-42 má obecný tvar:

Hodnoty korekcí dosazujeme s ohledem na jejich zna-
ménka. V praxi se někdy zapomíná, že při výpočtu
meridiánové konvergence a korekcí na přímou spojnici
v S-42 je třeba brát souřadnice Y bez adi~ní konstanty,
tj. při vyjádření v kilometrech Y = Y - 500.

Popsaný postup platí samozřejmě pro každý pře-
vod méně přesných astronomických azimutů (urče-
ných např. z měření na Slunce) na směrníky v rovin-
ných souřadnicových soustavách.

[1] Halmos, F.: Neue ungarische Kreiseltheodolite,
Zeitschrift fiir Vermessungswesen, č. 6, 1969

[21 B6hm, J.: Vyšší geodézie, skripta, Praha 1963
[3] Buchar, E.: Tížnicové odchylky a geoid v ČSR,

Praha 1951
[4] B6hm, J.: Vyšší geodésie II (Souřadnicové sousta·

vy), skripta, Praha 1966
[5] Vykutil, J.: Základy vyšší geodézie, skripta VŠB,

Ostrava 1969

Lektoroval: prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc.,
katedra vyšši geodézie FSv ČVUT v Praze

RNDr. Ing. tubomir Kubáček, CSc.,
Ústav teórie merania SAV

Bratislava

Vyrovnanie mažeme chápať jednak ako odstraňo-
vanie rozporov medzi nameranými údajmi, ktOIé sú
získané v nadbytočnom počte, jednak ako funkčné
priradenie vyrovnaných hodnot nameraným hodno·
tám.
Pretože v ďalších úvahách sa toto druhé hIadisko

javí vhodnejším, budú vyrovnané hodnoty ei (i = 1,
... , k) považované za funkčné hodnoty nameraných
údaj ov Xv ... , X,,; n > k, @i = @i(XV ... , xn); i = 1,
... , k.

2. Štruktúra jednotlivých prípadov vyrovnania

Najvšeobecnejšia situácia, ktorá vzniká pri vyrov·
naní, je charakterizovaná nasledovne. Parametre,
ktorých vyroVnané hodnoty sa majú zistiť, sú rozde-
lené do dvoch skupín:
1. 81' ... , 8" sú parametre, ktoré sa mažu priamo
zmerať,
2. {}1' ••. , {}k sú parametre, ktoré priamo nemožno
zmerať.

Parametre obidvoch skupín spIňajú okrem toho q
podmienok

li(81, ... , 8,,; {}v ... , (}k) = O, i'= 1, ... , q, (2.1)

pričom n+ k > q a q > k ~ O. Postačujúce podmien.
ky, ktorým funkcie li (i = 1, ... , q) majú vyhovovať,
sú spojitosť a spojitosť prvých a druhých parciálnych
derivácií podIa všetkých parametrov. Ďalej predpo.
kladáme, že približné hodnoty parametrov sú známe
natoIko presne, aby v rozvoji funkcií li z (2.1) stačilo
uvažovať len lineárne členy .

Ak označíme

::lI.(f,;I(o) f,;I(o) {}(o) {}(o»)/::lf,;l.- A ..
U 1. '-71 , •. "' On' 1'··"' k UO, - 1,]'

i = 1, ... , q; j = 1, ... , n

ali(8ť), ... , 8~),(}io), ... , (}~»)/a{}i = Bii,
i = 1, ... , q; j = 1, ... , k

kde symbolom (o) sú označené približné hodnoty pa-
rametrov, potom v ďalšom predpokladáme, že o hod-
nostiach matíc

A = IIAij II, B = IIBij II
h(A, B) = q a h(B) = k.
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M9i = 8i- 8io), i = 1, , n

Mi = {}i-{}}o), i = 1, , k.

Namiesto podmienok (2.1) máme teraz podmienky

3q,l + Aq."b0".1 + Bq,kb&kl = Oq.l (2.2)

kde a je jednost1pcová matica s prvkami al, ... , aq,
A, B sú matice opísané vpredu a t50 resp. b& sú jed.
nost1pcové matice s prvkami t58l, ... , t58" resp.
b{}l' ... , b{}k.

Namiesto vyrovnaných hodnot €Ji, Oi hradané sú
teraz vyrovnané hodnoty b{}i, b8i• Pretože podfa po-
vodného predpokladu parametre 8i sa dajú zmerať
priamo a hodnota 8io) je známa, znamená to, že aj
hodnota b8i sa dá priamo zmerať. Ak priamo zmera-
nú hodnotu parametra 8i označíme Xi> potom priamo
zmeraná hodnota parametra b8i je daná hodnotou
Xi = Xi- 81°).
V ďalšom predpokladáme, že meranie nebolo zaťa-

žené systematickými vplyvmi. Vzhfadom na náhodné
chyby merania možeme teda nameraný údaj Xi pova·
žovať za realizáciu náhodne premennej ~i so strednou
hodnotou M(~i) = 8i - 81°) = b8i a s disperziou
0'2(~i) = 0'7= 0'2/pi> kde Pi je váha i-tého merania.
Podmienky (2.2) mÓžeme potom písať v tvare

kde ~ je náhodný vektor s vektorom stredných hodnot
M(~) = b0.

2.1 Pripad priameho merania jedného parametra

(označíme ho teraz {})dostávame z (2.2), ak q = n,
k = 1; 81°) = {}(o>, i = 1, ... , n a = O, A = I"."
(jednotková matica) a B = -in•l (ak čiarkou označí-
me transpozíciu matice, potom i' = (1, ... , 1). Potom
platí

2.2 Pripad nepriameho merania k-parametrov

dostávame z (2.2), ak q = n, a = O, A = I a B =
= -D".k (teraz pre maticu D platí h(D) = k < n), čo
možno písať M(~) = Dt5&.

2.3 Prfpad priameho merania n-parametrov so systé-
mom podmienok

dostávame z (2.2) ak Bq,k = Oq,b čo možno písať
a + A M(~) = O.

Keď teraz ukážeme, že všeobecný prípad (2.2) mož·
no vždy chápať ako prípad nepriameho merania nie.
kolkých parametrov, stačí nám predbežne vyšetrovať
len prípad 2.2. Dosledky, ktoré z tohto vyšetrovania
vyplynú pre prípad 2.1, pre prípad 2.3 a pre všeobec·
ný prípad (2.2), budú v ďalšom uvedené.

Podfa predpokladu h(A, B) = q a h(B) = k, z čoho
bez újmy na všeobecnosti možeme (2.2) rozdeliť na
dva podsystémy podmienok

al + AI b0 + Blb&= Ok,l

a2 + ~b0 + B2b& = Oq_k,l

(2.3a)

(2.3b)

kde a' = (a~, a;), A' = (A~, ~), BI = (B~,B~)
a h(Bl) = k.

Z (2.3a) t5&= -Bll(al + Alb0) čo dosadíme do
(2.3b) a máme .

a2 - B2BlIaI + (A2 - B2BllAl)b0 = Oq-k.l
(2.3c)

Najprv ukážeme, že matica A2- B2BllAl, ktorá je
rozmeru (q - k) X n, má hodnosť q - k. Zrejme platí

( AIBl) (I".", 0) (AI -AI' Bl)
A2B2 . -BllAl, Ik,k = A2 -B2BlIAl, B2 =

(
O, Bl)

= A2 -B2BlIAl, B2 .

Pretože hodnosť matice (A, B) je q a druhá matica
na favej strane predchádzajúcej rovnice je regulárna,
je aj hodnosť matice na pravej strane rovná číslu q.
Pretože h(Bl) = k podfa predpokladu, teda

h (~2-B2BlIAJ= q-k

a teda h(A2- B2BlIAI) = q-k. Ak označíme d =
= a2- B2BlIal a D =A2- B2BllAl, kde h(Dq_k,,,)=
= q -,,- k < n, potom (2.3c) možeme písať v tvare

d+ (Dl' D2) • ( ~:~ ) = O.

Tu (Dl,D2) = D, (b0~, b0~)1 = b0 a bez újmy na
všeobecnosti predpokladáme h(Dl) = q - k. (Dl je
štvorcová matica typu (q - k) X (q - k). Ak rovni.
cu (2.3d) násobíme zfava maticou DlI, máme

Dlld + b01+ DllD2b02 = O,

z čoho zrejme plynie

M("YJ) = Cb02 ,

kde "YJje náhodný vektor daný vzťahom

"YJ = ( ~lld + ~l )

c_(-DllD2 )
- In-<q-k),n-<q-k) •

Ak teraz v 2.2 namiesto čísla k uvážime n - (q - k),
namiesto matice + D maticu C a namiesto náhodné·
ho vektora ~ vektor"YJ,vidíme, že skutočne 2.2 možno
upraviť na prípad nepriameho merania skupiny para·
metrov. V ďalšom budeme pr~to venovať hlavnú po·
zornosť prípadu 2.2.

Ak M(~)= Db&, kde ~ je náhodný vektor, reali·
záciou ktol'ého vzniká súbor nameraných údaj ov
x[xl = (Xl' .... , xn)], D je známa matica typu n X k
B hodnosťou h(D) = k < n a b& je k·riadková. jedno-
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stfpcová matica neznámych parametrov, potom za
združene efektívne vyrovnanie budeme považovať
taký postup, ktorý zaručí nasledujúce tri vlastnosti
vyrovnaných hodnot.
1. Vyrovnané hodnoty i$:& sú dané lineárnou (mati-

covou) funkciou (15&) (x) = M.x + m.
2. M[(b&) (~)] = 15&tzn. stredná hodnota vyrovna-

ných hodnot je rovná skutočnej hodnote (štatistická
nevychýlenosť).

3. Pre každú lineárnu kombináciu parametrov
clbOol+ ...+ C,lJOokje disperzia O'2(clb~+ ...+ ckb&k)
menšia alebo nanajvýš rovná O'2(clb7il+ .,.+ ckb#k),
kde 7J. sú vyrovnané hodnoty získané akoukofvek line-
árnou funkciou a = N .x + n inou než 15&=Mx + m.
Úlohou tohto odseku je určiť matice Mam. Pre

vyriešenie tejto úlohy musíme najprv definovať pojem
kovariančnej matice ~ vektora ~. Matica ~ je defi-
novaná vzťahom

Z tejto definície vidno niekofko základných vlast-
ností tejto matice. Je symetrická, kladne definitná, na
diagonále sú disperzie jednotlivých komponent ~i

vektora ~ a na ij-tom mieste je tzv. kovariancia
náhodne premenných ~i a ~h ktorá je daná vzťahom
cov (~i, ~i) = M[(~i - M(~i) (~i - M(~i)]' (Pomocou
tejto kovariancie určujeme koreláciu medzi kompo-
nentami ~i a ~i podIa vzťahu (Mi, ~i) = COV(~i' ~i)/
/[O'(~)i' O'(~i)]'
Ak 15&= M~ + m majú splňovať 2. vlastnosť, musí

platiť M(b&) = 15&= MDb& + m pre všetky hodno-
ty 15&, tzn. m = O a MO = I. Ak 15&majú splňať
3. vlastnosť, musí platiť -

kde symbol na Iavej strane je matica s elementom na
ij-tom mieste rovnom o(O'2(C'Mt) - 2 ~ ~ k1m {M}l.m
{D}/oMii, symbol {Mh je l-tý riadok matice M a analo.
gicky symbol {D}.m je m-tý stIpec matice D. Pre
Lagrangeove neurčité koeficienty bol zvolený
symbol k1m• Disperzia O'2(C' 15&) lineárnej kombinácie
vyrovnanýchparametrov je daná vzťahom

O'2(C'b&) = M[C'b& - M(C'b&)]2 =
= M(C'[b& -111(15&)] [15&- M(b&)]'C) =

= C'M([b& - M(b&)] [15&- M(b&)]')C = C'~DC.

Kovariančná matica ~6 náhodného vektora 15&je da-
ná vzťahom ~o = M~M' vzhfadom na predpoklad
15&= M~. Ak teraz vykonáme derivácie v (3.1), do-
stávame

z čoho CC'M = KD'~-l. Pretože MO = I, vyplýva
z toho, že CC' = KD'~-lD pre všetky C' = (01, ••.,

Ok), teda

Pretože posledná rovnosť platí pre všetky C, vy-
plýva z toho, že 15&= (D'~-lD)-lD'~-l~, ak ukáže-
me, že takáto vofba matice M zabezpečuje minimalitu
disperzie O'2(C'b&). Nutná a postačujúca podmienka
pre toto je, aby (kn) X (kn) dimenzionálna matica
s elementami o2[O'2(C'b3) -2~~Klm {M}l.m{D}]/

I m
/(oMii.bMk1) bola kladne definitná. Ak označíme
cl>(M,C) = C'M~MC-2EEKlm{M}l.m{D} a zosta-

I m
víme už spomínanú maticu, máme

kde <B je symbol Kroneckerovho násobenia matíc,
čo znamená, že matica R sa skladá zo submatíc typu
n X n, kde ij-tá submatica má tvar Ci~Ci' Pretože
matica M bola jednoznačne určená, stačí teraz ukázať,
že matica R je pozitívne semidefinitná, tzn. že pre
každú (n. k)-ticu reálnych čísiel, ktoré zostavíme do
jednostfpcovej matice S, platí S'RS ~ O. Ak maticu
S rozdelime na k n-dimenzionálnych jednostfpcových
matíc Sl' ... , Sk. potom platí

(S~
S'2

čo však vzhfadom na kladnú definitnosť matice ~ je
vždy ~ O, čo sme malí ukázať. Máme teda, že zdru-
žene efektívne vyrovnanie nepriamo meraných para-
metrov je dané vzťahom

Je samozrejmé, že ak pomocou takto vyrovnaných
parametrov určíme pomocou vzťahov (2.3a) až (2.3d)
ostatné parametre v prípade všeobecného prípadu (2.2)
potom aj ostatné parametre majú minimálne možnú
disperziu, pretože (3.2) zaručuje minimálnosť disper-
zie Iubovornej lineárnej kombinácie.

4. Vyrovnanie podJa zovšeobecnenej metódy najmenších
štvorcov (ZMNŠ)

Ako je známe, v metóde najmenších štvorcov
(MNŠ) považujeme za vyrovnané také hodnoty para-
metrov, ktoré minimalizujú výraz (x - Db&)' P(x-
- Db&) (v prípade 2.2 Prípad nepriameho merania ).
Tu P je diagonálna matica váh Pi = 0'2/0';, i = 1, ,n,
teda sú to reciproké hodnoty diagonály kovariančnej
matice ~ násobené konštantnou jednotkovou stred-
nou kvadratickou chybou. V prípade, že kovariančná
matica ~ nie je diagonálna (tzn. namerané údaje
spolu stochasticky súvisia - sú skorelované), potom
uvedenú požiadavku nahradzujeme požiadavkou, aby
15&minimalizoval výraz (x - 015&)'~-l (x - 0<5&).
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o ~ ~ ~
o(b&) (X'~-l X - 2 b&'D' ~-l X -I- b&'D' ~-l Db&)=

= -2 D'~':'l X -I- 2 D'~-l Db&= Ok.l' (4.1)

z čoho b3 = (D'~-l D)-l D'~-l X,

čOje totožné s (3.2). O tom, že takéto vyrovnanie mi-
nimalizuje výraz (x - Db&)'~-l (x - Db:3\ sa fahko
presvedčíme zostavením matice

a overením, že je nezáporne definitná (čo vzhfadom na
jedinosť stacionárneho riešenia rovnice (4.1) je posta-
čujúca podmienka pre lokálne minimum. Vzhfadom
na okofnost, že matice ~ je kovariančná matica pozi-
tívne definitná, je nezáporná definitnosť matice D'~-lD
zrejmá. Súčasne z predchádzajúceho vyplýva, že zo-
všeobecnená metóda najmenších štvorcov zaručuje
minimálnu strednú kvadratickú chybu nielen v od-
hadových parametroch, ale aj v ich všetkých lineár-
nych kombináciách a teda ak berieme do úvahy vý-
sledky z kapitoly 2., možeme vysloviť poznatok, že
združene efektívne vyrovnanie a vyrovnanie podla
zovšeobecnenej metMy najmenších štvorcov sú ekvi-
valentné.

Len pre úplnosť uveďme explicitne vzťahy pre vy-
rovnanie v prípade 2.1, 2.2,2.3 a vo všeobecnom prí-
pade (2.2).

Prípad 2.1: M(~) = iM; ~e =~.
o(x - iMt)' ~-l (x - ibD) _ n '~-l

o(M) --gl"", x-l-

-I- 2 i'~-l i bíJ. = 0".1

Prípad 2.2: M(~) = Db&; ~e = ~
b&= (D'~-l D)-l D'~-l x. (4.3)

Prfpad 2.3: a-l- AM(&) = O;~e =~.

Štandardným postupom použitím Lagrangeových
neurčitých koeficientov (koreláty) máme

1 o[(x - 0)'~-1 (x - 19) - 2 k'(a -I- A0)]
2" 00

= _~-l X -I- ~-10- A'k = O

z čoho 0 = x -I- ~A'k. Ďalej platí a -I- A0 = O,
z čoho a -I- Ax -I- ~A'k = O a teda k =
= - (~A')-l (a -I- Ax).

'0 = x - ~A'(~A')-l (a -I- Ax). (4.4)

Vo všeobecnom prípado a -I- AM(~) -I- Bb&= O do-
stávame štandardným postupom odhad podfa ZMNŠ

0[(x-b0)'~-1 (x- ~0) -2 k'(a -I- Ab0 -I- Bb&)]

o( ~~)
= (2 ~-lb0 _2~-1 x-2 A'k) =

B'k

Teda b0 = x -I- ~A'k a B'k = O; pretože b0 aj b&
musia vyhovovať rovniciam a -I- Ab0 -I- Bb&= O,
plynie z toho a -I- Ax -I- ~A'k -I- Bb&= O.

B'k O,

( ~) = _ (~A' B )-1 ( a -I- AX) b0 = -I- ~A'k
b& B' O O' x

(4.5)
Dá sa ukázať [6], že pri našich predpokladoch z ka-

pitoly 2 všetky naznačené inverzie matic existujú.
Aby sme demonštrovali aspoň v najjednoduchšom

prípade rozdiel medzi MNŠ a zovšeobecnenou metó-
dou v prípade, že kovariančná matica nie je diago-
nálna, uvažujeme dve merania jedného parametra bD

k . v • ~ (12) V .s ovarlancnou matlCou ""'(~:)= 2 5 . yrovname

podfa MNŠ vedie k zváženému aritmetickému priemeru
M= (5~1-I- ~2)/6 so strednou kvadratickou chybou
a 0&) = V[a2 (5 ~l) -I- a2 (~2) -I- 2 cov (5 ~l' ~2)]/36 =
+ Vl,39 = 1,2 (čo je vačšie ako smerodajná odchýlka
prvého merania). Vyrovnanie podfa zovšeobecnenej
metódy (4.2) poskytuje vyrovnanú hodnotu v tvare
li} = (3 ~l - ~2)/2 so strednou kvadratickou chybou
a (bíJ.) = Va2 (3 ~l) -I- a2 (~2) - 6 cov (~l' ~2)/4 = 0,7,
čo je len 60 % z vefkosti a(t5D). (Lepší lineárnyodhad
ako je bOo = (3 ~l - ~2)/2 už v tomto prípade neexis-
tuje). pakr.

Prameny (ke str. 1-3]:
[1] Plánované hospodářství, Č. 6/1971
[2] Příloha Hospodářských novin, Č. 26/1971
[3] Komplexní program dalšího prohlubování a zdoko-

nalování spolupráce a rozvoje soc. ekonomické
integrace členských států RVHP (Praha, srpen 1971.]

(5] Usnesení vlády ČSR Č. 128/1971 o programu prací
na prognózách a dlouhodobém výhledu rozvoje
nár. hospodářství v ČSSR

[5] Usne,sení vlády ČSR Č. 128/1971. a programu prací
na prognózách a dlouhodobém výhledu rozvoje nár.
hospodářství v ČSR

[6] Plán VÚGTKna rok 1971
[7] Směrnice XIV. sjezdu KSC k 5. pětiletému plánu

vývoje nár. hospodářství (Praha 1971]
[8] Problémy výzkumu budoucnosti (Ing. Šulc, Institut

poradenství, 1970)
[9] Zákon č. 46/1971 Sb. o geodézii a kartografU
[10] Vermessungstechnik 4/1971 (Albert]
[11] Investiční výstavba 4/1971 (Říha - Schorcht)
[12] Výzkumná zpráva VÚGTK Č. 429: Informační sy-

stém geodézie a kartografie.
(13) Neue Wege der Datenverarbeitung in Hessen (Neu-

mann, Verm.-Ing., 3/1971).
(14] Vom Liegenschaftskataster zur Grundstllcksdaten-

bank (Wolf, ZfV 3/1971).
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Uplatnění mikrofilmu v oblasti
tvorby map Ing. Karel Kosa!', CSc.,

Vojenská akademie Ant. Zápotockého v Brně

V posledním desetiletí můžeme registrovat prudký
rozvoj mikrofilmové techniky, která se dnes stala ne-
nahraditelným prostředkem všude, kde je třeba archi-
vovat dokumenty nejrůznějšího druhu. Důležitost
mikrofilmu vzrostla v současné době, kdy díky repro-
grafii existuje dostatek rychlých a pohotových pro-
středků, které umoži1ují rozmnožení jeho obsahu.

U nás se mikrofilm prosazoval a dosud prosazuje
celkem váhavě, i když zejména v posledních letech
řada organizací využívá jeho služeb. Důvodem tohoto
neutěšeného stavu je citelný nedostatek zařízení a ma·
teriálů umožňujících aplikaci mikrofilmu, a skutečnost,
že mikrofilm nebyl u nás dosud legalizován jako právo.
platný dokument, jako je tomu např. v NSR. Teprve
po zřízení Komitétu pro rozvoj reprografie při minis-
terstvu hutnictví a strojírenství ČSSR (dále pouze
Komitét) v roce 1969 se rozšiřuje používání mikro·
filmu a reprografických technik. Komitét má nespor-
nou zásluhu na tom, že dnes řada našich průmyslo-
vých podniků vyrábí reprografické přístroje a materiál,
a že dosud chybějící prostředky jsou k nám dováženy
prostřednictvím našich obchodních a prodejních orga-
nizací.
Jedním z posledních oborů, které začínají využívat

služeb mikrofilmu a reprografie, je kartografie, i když
právě zde jsou široké možnosti pro využití této tech·
niky. Archivy našich kartografických ústavů jsou
dnes již přeplněny velkým množstvím různých doku-
mentů. Archivují se kartografické předlohy, makety,
koncepty, kartografické originály, revizní průsvitky,
tiskové podklady, atd. I v geodetickém a fotogrammet-
rickém úseku tvorby map je archivována řada doku-
mentů výpočetních, grafických a písemných. Řada
těchto dokumentů ztrácí svůj hlavní význam v oka-
mžiku, kdy dojde k vytištění nákladu map.

Smyslem mikrofilmové dokumentace v oboru tvor·
by map je především úspora místa, která podle zku·
šeností ze zemí, kde je dnes mikrofilm běžným pro-
středkem, dosahuje až 90% i více. Učel mikrofilmu
bude záviset na způsobu využití jeho obsahu. U mno-
hých dokumentů lze předpokládat, že bude stačit
přečt-ení jejich obsahu pomocí čtecího přístroje; obsah
jiných dokumentů bude nutné zvětšit do původního
měřítka a rozmnožit při různých požadavcích na re-
produkční kvalitu jejich obrazu a na rozměrovou přes-
nost. Z tohoto pohledu také vyplynou různé požadav-
ky na kvalitu mikronegativů.

Abychom mohlI v našich ústavech zavést mikro-_
film do provozu, musíme je vybavit mikrofilmovou
technikou a zařízením, které umoži1uje využití mikro-
filmu. Je to především mikrofilmovákamera, vhodné
druhy mikrofilmu, vyvolávací zařízení, denzitometry,
čtecí přístroje a zařízení pro zpětné zvětšení obsahu
mikrofilmů.

Není smyslem tohoto článku vyjmenovat a popiso-
v:t jednotlivé typy mikrofilmových a reprografických
zařízení. Instituce, které se zajímají o aplikaci mikro·
filmu a reprografie, mohou vejít ve styk s Komitétem
a jejich zástupci se mohou zúčastnit jednání jednotli.
vých komisí Komitétu, který pro rychlou informaci
zájemců začal v letošním roce vydávat časopis Repro-
grafie.

Jedním z hlavních problémů mikrodokumentace je
určení schopnosti mikrofilmu zaznamenat detaily.
Tento problém je zvláště ožehavý zejména v kartogra.
fii, kde přicházíme do styku s podklady, které se svým
obsahem značně liší od převážné většiny mikrofilmo-
vaných dokumentů. Mám na mysli především mapu,
jejíž obsah má specifické vlastnosti. Mapa je souhrnem
elementů -linek, čar, značek, písma, atd. -, jejichž
rozměry se mění ve velkém rozsahu: od setin mili·
metru až po milimetry. Tyto elementy jsou odděleny
mezerami ve velikosti od desetiny mm až po milimetry.
Zvětšíme-li obraz mikronegativu mapy kupř. na foto-
grafický papír nebo film, pak můžeme na zvětšenině
většinou zjistit závažné nedostatky. Při normální
expozici se při zvětšení nezobrazí tenké detaily -
- čáry, tečky apod., protože tomu brání optická hus·
tota jejich obrazu na mikronegativu. Prodloužíme-li
expozici, pak se tyto nejmenší detaily mohou zobrazit
na úkor rozšíření detailů většího rozměru a zatažení
úzkých mezer. S rostoucím poměrem zmenšení se
tyto nedostatky projevují ve stále větší míře a zasa-
hují do oblasti větších detailů snímané mapy. Je
zřejmé, že při zmenšování mapy se dostáváme do kri·
tické rozměrové oblasti, kdy daný fotografický systém
objektiv + citlivá vrstva není schopen zaznamenat
detaily určité velikosti v potřebných optických husto.
tách.
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Kdybychom na citlivý fotografický materiál sni-
mali čárový rastr s pravoúnlým rozloženim jasů, vy.
tvořený z čar o plynule se zmenšujícím rozměru,
oddělených mezerami stejně tlustými jako čáry, pak
bude obraz rastru na negativu rozeznatelný pouze po
určitou tloušťku čar. V oblasti vyšších frekvencí čar
dochází v důsledku optických vlastností objektivu
a optických vlastností citlivé vrstvy ke snižení optické
hustoty obrazu mezer a ke zvýšení optické hustoty
obrazu čar, tedy ke sniženi kontrastu obrazu. Tento
úbytek kontrastu roste se zmenšujícími se rozměry
detailů, až je kontrast tak nizký, že spadá pod práh
rozlišeni oka, nebo čáry zanikají v zrnitosti vrstvy.
Rozmytí obrazu je způsobeno objektivem a citlivou
vrstvou. Vlastnosti objektivu, které ovlivňují kvalitu
obrazu, jsou difrakce a aberace světla. Optické vlast-
nosti nevyvolané citlivé vrstvy, jako absorpce, roz-
ptyl, odraz světla od zrn halogenidů stříbrných a trans-
parence se projeví v podobě rozptylu světla ve vrstvě
a v odrazu světla prošlého vrstvou na rozhrani vrstva·
-podložka a podložka-vzduch.

Objektivy ·používané v současné době v-mikrofi1mo·
vých kamerách jsou vysoce korigovány a tím zbave-
ny do značné míry vlivu aberací. PouŽívá·li se ke
zvětšeni obsahu mikronegativu téhož objektivu, jímž
bylo uskutečněno snímáni předlohy, pak je tím elimi.
nován i podstatný zbytek vad objektivu. Jelikož
hlavni podíl na výše uvedených jevech přísluší optic-
kým vlastnostem vrstvy, bude zde nejprve stručně
pojednáuo o hodnocení mikrosenzitometrických vlast-
ností filmů.
Mikrosenzitometrické vlastnosti filmů jsou dnes

zjišťovány řadou metod, které se mezi sebou značně liší
spolehlivostí výsledku a obtížností realizace. Všeobec·
ně se požaduje, aby takové metody, kritéria, byly ob-
jektivni, matematicky definovatelné, teoreticky i prak.
ticky snadno realizovatelné, a aby byly vztaženy jak
na celý fotografický proces, tak i na jeho části (optický
obraz, fotografický obraz). Mezi používaná kritéria
patří:
- rozlišovací schopnost,
- informační schopnost,

- hranová ostrost (acutance),
- Frieserova konstanta,
- Istominův difuzimetrický koeficient,
- funkce přenosu modulace.

Rozlišovací schopnost udává rozměr nejtenčí čáry,
kterou citlivá vrstva reprodukuje s kontrastem leží-
cím na prahu rozlišení oka. Zjišťuje se snímánim spe-
ciálnich testů na zkoumaný citlivý materiál. Na nega·
tivu se vybere obraz té skupiny čar, které se při po·
zorováni mikroskopem jeví ještě jako oddělené. Tloušť·
ka těchto čar je pak mírou rozlišovací schopnosti. Roz-
lišovací schopnost je kritériem subjektivni povahy,
na její hodnotu má kromě vlastností vrstvy vliv kon-
trast použitého testu, jeho osvětleni, podmínky vyvo·
láni a podmínky pozorování obrazu. V některých pří.
padech je údaj rozlišovací schopnosti nespol~hlivý
a neposkytuje správnou informaci o schopnostI foto-
grafických vrstev reprodukovat detaily. Rozhodně
nedává informaci o ostrosti obrazu čar v té oblasti,
která leží nad rozměrem mezni rozlišené čáry. Je pro·
kázáno, že vrstvy se stejnou hodnotou rozlišovací
schopnosti poskytují různou ostrost obrazu a že vrstva
s nižší hodnotou rozlišovací schopnosti může poskyt-
nout vyšší ostrost než vrstva s vyšší rozlišovací schop-
ností.

Informační schopnost je subjektivním kritériem.
Určuje se sensitometricko.resolvometrickou metodou,
která spočívá v tom, že se speciálni testy na transpa-
rentní podložce snimají v kontaktu s citlivou vrstvou
přes stupňový klín v senzitometru. Negativy se pro-
hlížejí v mikroskopu a zjišťuje se rozlišovací schopnost
mikronegativů zhotovených pod jednotlivými políčky
klínu. Po změřeni optických hustot obrazu klínu se
graficky vyjádří závislost rozlišovací schopnosti a op-
tické hustoty na logaritmu expozice (obr. 1).

Touto metodou můžeme současně určit optimální
optickou hustotu mikronegativů, Rři ni~ se dosáhn.e
maximálni ostrosti obrazu a rozhsovaCl schopnostI.
Tato optimální optická hustota má hodnotu D = 1,0.
Maximální ostrosti obrazu se dosáhne ve spodní části
přímého úseku senzitometrické charakteristiky. Pro-
dloužení expozice a vyvolávací doby způsobí zmenšeni
využitelného rozsahu expozic lineárni reprodukce. Pro
mikrodokumentaci jsou vhodné vrstvy se strmostí
v hodnotě 2,3 až 3,0. Vyšší strmost neni vhodná, pro·
tože takový materiál se vyznačuje nepatrným roz-
sahem expozic lineárni reprodukce. Odchylky v expo-
zici a době vyvoláni způsobí posun z té části přímého
úseku senzitometrické charakteristiky, v niž se doci-
luje maximálni rozlišeni obrazu.

Míra hranové ostrosti (acutance) je udávána číslem,
které vznikne násobenim či dělenim středniho gra·
dientu křivky hranové ostrosti a rozdílu nejvyšší
a nejnižší optické hustoty v začátku a konci křivky.

EG2
A = EG2.I:i.Dnebo A = I:i.D

1 B dD
EG2=_--f-dx

XB-XA A dx

Křivka hranové ostrosti (obr. 2) je výsledkem foto.
metrického vyhodnocení obrazu ostré hrany; měří se
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optická hustota v obraze ostré hrany a v jeho blízkém
okolí a zjištěné hodnoty se vynesou v závislosti na
vzdálenosti od obrazu hrany. Hodnota acutance je
závislá na rozptylu světla ve vrstvě, na jeho odrazu
od podložky, na strmosti vrstvy, na podmínkách ex-
pozice a vyvolání. Změnami v expozici a vyvolání se
hodnota acutance může změnit natolik, že je pak
v rozporu se skutečnými vlastnostmi citlivé vrstvy.

/

Em<u

IE mo.r
10

Frieserova konstanta udává v mikrometrech vliv
rozptylu světla ve vrstvě; neregistruje odraz světla
od podložky, který by měl být u soudobých mikrofilmů
potlačen na nejmenší míru. Tato konstanta vyjadřuje
šířku pruhu rozmytí obrazu velmi úzké štěrbiny
(=15 (lm), při níž se osvětlení na okrajích obrazu štěr-
biny sníží na hodnotu 1/10 hodnoty osvětlení v její
ose (obr. 3).

Frieser odvodil vzorec pro výpočet účinného osvět·
lení způsobeného rozptylem světla ve vrstvě:

dE= E'.lO -~ix! dx =~i3 Eo.lO ~Ixl dx

dE je osvětlení ve vzdálenosti x od osy osvětlené úzké
štěrbiny o šířce dx,

E' je osvětlmú vose štěrbiny,

Eo je osvětlení povrchu filmu,

k je hodnota Frieserovy konstanty.

Podle Friesera a Kleina dosahuje rozptyl světla. ve
vrstvě minimální hodnoty při průměrném průřezu
nevyvolaného zrna 0,2 (lm. Hodnota Frieserovy kon-
stanty není závislá na podmínkách expozice a vyvo-
lání. Zjišťuje se fotometrickým vyhodnocením obrazu
speciálního testu, snímaného na zkoumanou .vrstvu
dobře korigovaným objektivem pomocí monochroma-
tického světla. Tato konstanta vyjadřuje objektivně
mikrosenzitometrické vlastnosti filmu za předpokladu,
že citlivá vrstva má dostatečnou antihalační ochranu.
Při šířce čáry 400 (lm a větší se na negativu vose jejího
obrazu neprojeví vliv rozptylu světla. Prakticky je
možné zanedbat vliv rozptylu světla při šířce čar větší
než je 100 (lm. Maximum odrazu světla od podložky

působí ve vzdálenosti rovné přibližně dvojnásobku
tloušťky podložky, což u soudobých mikrofilmů činí
okolo 200-300 mikrometrů.

Sumární vliv rozptylu světla ve vrstvě a jeho odra-
zu od podložky je registrován Istominovým difuzi.
metrickým koeficientem, který se zjišťuje kontaktním
kopírováním speciálního testu na zkoumaný materiál
přes- stupňový klín v senzitometru. Po zpracování
negativu se mikrofotometrem změří optické hustoty
vose obrazu čar a zjistí se hodnota log E/Eo, kd{jE je
osvětlení působící vose obrazu ěar, Eo je osvětlení
průhledného pole testu. Čáry Istominova testu o tloušť·
ce 12,5; 25; 50; 100 mikrometrů jsou odděleny dosta-
tečně širokými transparentními mezerami, takže vose'
jejich obrazu působí kromě rozptýleného světla i ma-
ximum světla odraženého od podložky. Hodnoty
log E/Eo se vynesou v závislosti na šířce čar a pomocí
takto získané křivky se nalezne ta šířka čáry, při níž
je log E/Eo rovný hodnotě -1,0 (obr. 4).

Tato šířka v mikrometrech je difuzimetrickým koe-
ficientem, který je číselnou mírou rozptylu světla ve
vrstvě a odrazu světla od podložky vrstvy. Udává
šířku zóny rozmytí čáry, vose jejíhož obrazu působí
v důsledku rozptylu i odrazu světla 1110 osvětlení
vrstvy.

Difuzimetrický koeficient vyjadřuje objektivně
ostrost i podání detailů fotografickými vrstvami. Rozdíl
mezi Frieserovou konstantou a Istominovým koefi-
cientem je tím menší, ěím nižší je vliv odrazu světla,
tj. ěím vyšší je efektivní optická hustota systému cit-
livá vrstva-podložka. Při efektivní optické hustotě
tohoto systému větší než 3,0 je vliv odrazu světla od
podložky zanedbatelně malý a pak je Frieserova kon-
stanta prakticky rovna difuzimetrickému koeficientu.
Je ovšem nutné přihlédnout k tomu, že v hodnotě
Frieserovy konstanty je zahrnut vliv objektivu, i když
dokonale korigovaného, zatím co hodnota difuzimet-
rického koeficientu je vlivu objektivu zbavena, pro-
tože jeho zjištění se neděje prostřednictvím objektivu.

Funkce přenosu modulace vyjadřuje "matematicky
i graficky účinek všech jevů, které mají vliv na kon·
trast a ostrost obrazu. Udává poměr modulace optic-
kého obrazu k modulaci předmětu, pak jde o funkci
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přenosu modulace optiky, a poměr modulace fotogra-
fického obrazu k modulaci optického obrazu-funkce
přenosu modulace citlivé vrstvy. Kromě toho lze
určit i funkci přenosu modulace celého fotografického
procesu jakožto poměr modulace fotografického obra-
zu k modulaci předmětu. Funkce přenosu modulace
je objektivnfm kritériem, které splňuje v podstatě
všechny požadavky kladené na kritéria. Určuje se
složitými matematickými výpočty při nutné znalosti
funkce rozmytí objektivu a funkce rozmytí citlivé
vrstvy. Zobrazovací proces se skládá ze dvou základ-
ních článků. Prvním je vytvoření optického obrazu,
na němž se podilí rozložení jasů předmětu a funkce
rozmytí objektivu, druhým je vznik obrazu ve vrstvě,
který je ovlivněn optickým obrazem a funkcí rozmytí
vrstvy.

Funkci přenosu modulace lze zjistit i experimentálně
tak, že se na zkoumanou vrstvu snímají vhodné testy
s pravoúhlým nebo sinusovým rozložením jasů.
V tomto případě je však ve zjištěné hodnotě zahrnut
sumární účinek optiky i citlivé vrstvy. Na negativu
se pak proměřují mikrofotometrem optické hustoty
obrazu černých i bílých elementů testu v jednotlivých
frekvencích a z nich se jednoduchým způsobem vypo-
čítá modulace pro jednotlivé frekvence. Při znalosti
modulace testu (získané pomocí jasů testu) lze pak
vyčíslit funkci přenosu modulace jako poměr modulace
obrazu k modulaci předmětu ve všech frekvencích
a tuto závislost vyjádřit graficky (obr. 5).

Y {&i'Y/mmj

Exaktní určení funkce přenosu modulace je spoje-
no se značnými potížemi jak při matematickém, tak
i při experimentálním způsobu, při němž je nutné eli-
minovat vliv optiky snímacího přístroje i vliv optiky
mikrofotometru. Frieser a Kramer vypracovali v roce
1969 novou metodu pro výpočet funkce přenosu mo-
dulace pomocí jednoduchého vzorce, jehož podstatou
jsou dva parametry, které se určí relativně jednodu-
chým měřením optických vlastností citlivé vrstvy:
optická hustota rozptylná, optická hustota směrova-
ná, koeficient absorpce a koeficient rozptylu.

20 ~O 60 80 100 120 INi
I" m ----:--

Z uvedených kritérií se jako nejvýhodnější jeví
funkce přenosu modulace, protože udává pro každý
rozměr čáry stupeň snížení kontrastu jejího obrazu,
a to buď odděleně pro optický a fotografický obraz,
nebo souhrnně pro celý fotografický proces. Je ovšem
značným nedostatkem, že dosud nebylo toto krité-
rium přijato jako mezinárodní norma pro určování
mikrosenzitometrických vlastností citlivých fotogra-
fických vrstev. Jednotliví výrobci fotografických ma-
teriálů používají vždy jen jedno z uvedených kritérií,
např. AGFA-GEVAERT Frieserovu konstantu, IL-
FORD hranovou ostrost, atd. Všeobecně nejčastěji
udávaná rozlišovací schopnost nevystihuje ostrost
filmů a z jejího čísla nemůžeme vyčíst údaj o kvalitě
obrazu čáry té tloušťky, která v konkrétním případě
mikrodokumentace přichází v úvahu jako mezní.

Proto jsme nuceni často zjišťovat mikrosenzito-
metrické vlastnosti dostupných mikrofilmů v našich
laboratorních podmínkách jinými prostředky. K to-
muto účelu lze použít jednoduché metody, která ob-
jektivně roztřídí dané materiály a která stanoví nej.
menší rozměry detailů, které lze na konkrétní mikro-
film zaznamenat tak, aby si jejich obraz ještě zachoval
reprodukční schopnost. Pro tuto metodu je třeba zho-
tovit pravoúhfý test o kontrastu odpovídajícímu
kontrastu např. tiskových podkladů map, složený
z čar té tloušťky, jaké se vyskytují na mapách, oddě-
lených dostatečně širokými mezerami (s ohledem na
registraci odrazu světla od podložky vrstvy). Je vhod-
né, obsahuje-li takový test i mezery různé šířky, oddě-
lené dostatečně širokými černými políčky. Test se
snímá na příslušný mikrofilm v mikrodokumentačním
přístroji při různém poměru zmenšení, abychom získali
na mikronegativu detaily s plynule rostoucími roz-
měry od mikrometrů přes desítky mikrometru až po
desetiny milimetru. Expozici a dobu vyvolání je
nutné volit tak, aby se optická hustota mikronegativu
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co nejvíce blížila optimální hodnotě D = 1,0, při níž
má mikronegativ maximální ostrost. Optické hustoty
obrazu čar i mezer se změří mikrofotometrem a vynec
sou v závislosti na jejich rozměru.

Na obr. 6 jsou uvedeny tyto závislosti pro film
MWROBOX pH optických hustotách mikronegativu
v hodnotě D = 1,5; D = 1,03; D = 0,5. Z obrázku
je vidět, že se zvýšením optické hustoty miluonegativů
vzrůstá optická hustota obrazu čar. Čím je čára tenčí,
tím vyšší je optická hustota jejího obrazu; optická
hustota obrazu mezer klesá se zmenšující se tloušťkou
mezer.
Z negativů o optické hustotě blízké hodnotě 1,0 se

zhotoví na stejném přístroji zvětšeniny do původního
měřítka na fototechnický film, z něhož se vykopíruje
tisková forma a obraz testu se vytiskne ofsetem. Na
výtisku lze vybrat ty čáry, které se ještě zobrazily
sytě, ostře a nepřerušovaně, a ty mezery, které jsou
zaznamenány ještě· čisté a ohraničené. Při znalosti
tloušťky obrazu těchto čar i mezer na mikronegativu
získáme nejmenší rozměry detailů, které lze na daný
mikrofilm zaznamenat tak, aby si jejich obraz zacho-
val reprodukční schopnost. Současně můžeme zjistit
maximálně přípustnou optickou hustotu obrazu čar
a minimální optickou hustotu obrazu mezer, při jejichž
dosažení neztrácí mikronegativ ještě reprodukční
schopnost.

Uvedená metoda byla realizována na VAAZ v Brně
při ověřování možn~sti aplikace mikrodokumentace
v oboru topografických map. Při tom byly zjištěny
tyto parametry:

- maximálně přípustná optická hustota obrazu čar
Drrmx = 0,35

- minimální optická hustota obrazu mezer Dm1n = 0,5
- nejmenší rozměry čar, které lze ještě zaznamenat

na mikrofilm tak, aby si jejich obraz zachoval re-
produkční schopnost:
film ORWO DK 3
film MICROBOX
film MlKRAT 300 (SSSR)
film FUJI
film RECORDAK

17 mikrometrů
7 mikrometrú
7 mikrometrú
5 mikrometrů
5 mikrometrů

Tyto hodnoty, které byly určeny uvedenou meto-
dou, byly plně potvrzeny při snímání a zpětném zvět-
šení a rozmnožení tiskového podkladu topografické
mapy 1 : 25000 (astralonová fólie). Optická hustota
kresby na astralonové kopii se pohybovala v rozmezí
1,7 až 2,0, optická hustota podkladu dosahovala hod-
noty 0,04.

Z uvedených hodnot vyplývá také maximální po-
měr zmenšení tiskových podkladů map, který činí:

u filmu DK 3 1: 4
u filmu MICROBOX 1: 9
u filmu MJKRAT 300 1: 9
u filmu RECORDAK a FUJI 1: 14

Tyto poměry zmenšení byly opět prakticky ověře-
ny zpětným zvětšením mikronegativu a vytištěním
obsahu mapy ofsetem. Uvedená metoda pro určení
schopnosti mikrofilmů reprodukovat detaily je celkem
jednoduchá, snadno realizovatelná a s výjimkou
mikrofotometru nevyžaduje speciální vybavení. Její

výsledky jsou v dobré korelaci s vizuálním vjemem
získaným při posuzování výtiski'l mapy, získaných
prostřednictvím mikronegativu.

U řady kartografických dokumentů bude při mikro-
dokumentaci kladen požadavek na zachování přesné-
ho rozměru jejich zpětné zvětšeniny s přípustnou tole-
rancí v rámci grafické přesnosti. Rozměrová přesnost
zpětné zvětšeniny je závislá na řadě okolností, mezi
něž patří vlastnosti optické soustavy, použitého filmu
a jeho podložky, na vlastnostech zvětšovacího zařízení
a materiálů, na které je zvětšení obsahu mikrofilmu
uskutečněno. Otázkami rozměrové přesnosti mikro-
dokumentace se zabýval na VAAZ Ing. J. Ježek, CSc.
Z jeho práce vyplývá, že při dodržení nezbytných
provozních předpokladů je zachována grafická přes-
nost zpětně zvětšeného dokumentu, že při pečlivém
dodržení podmínek zpracování mikrofilmu, jeho ulože-
ní a podmínek zvětšení mikrofilmového obrazu lze
splnit požadavky kladené na přesnost jak u mikro-
negativů, tak i u obrazú, které jsou z nich zhotoveny.
Tím je dána jedna z podmínek pro úspěšnou aplikaci
mikrodokumentace v oboru topografických map.

Mikrofilmování tiskových podkladú map patří
k nejnáročnějším způsobům mikrodokumentace, po-
něvadž mapy rozmnožované pomocí mikronegativu
musí obsahovat i ty nejmenší detaily v ostrém a zře-
telném provedení. U ostatních dokumentů, které při-
cházejí v kartografii v úvahu, zejména u těch, jejichž
obsah se bude vyhodnocovat čtením ve čtecím pří.
stroji, nebudeme mít tak vysoké požadavky na kon-
trast a ostrost obrazu. Proto u nich můžeme použít
mikrofilm s horšími mikrosenzitometrickými vlast-
nostmi a větší poměr zmenšení.

Je pochopitelné, že volba formátu mikrofilmu bude
závislá na formátu snímaného dokumentu. S ohledem
na vlastnosti dostupných mikrofilmů budeme nuceni
. použít zejména při mikrodokumentaci tiskových pod-
kladů map 70 mm mikrofilmu.

Z mikrofilmových kamer dostupných u nás v sou-
časné době se jako nejvhodnější jeví kroková kamera
MICROBOX MBO ETA/7035, výrobek firmy Dr.
Welp, Bad Nauheim (NSR). Tento přístroj"umožňuje
snímání předloh maximálního formátu AO průsvitem
i odrazem na neperforovaný 35 mm a 70 mm mikro-
film při poměru zmenšení v rozsahu 1 : 6 až 1 : 30
(35 mm film) a 1 : 4 až 1 : 14 (70 mm film) a zpětné
zvětšení ve stejném rozsahu. Snímat lze buď souvisle
na pás filmu nebo na proužek filmu po 5 snímcích
(35 mm) a po 3 snímcích (70 mm).

Pro rozmnožování obsahu mikrofilmu je možné po-
užít řadu zpúsobů., jejichž realizace je závislá na stupni
vybavení příslušného provozu přístroji a materiálem.
V současných podmínkách přichází v úvahu ofset,
elektrografie a diazotypie. Je vhodné upozornit na to,
že zásluhou Komitétu je zajišťována výroba popř.
dovoz přístrojú i materiálu, vhodných pro potřeby
rů.zných institucí; i kartografie zde múže nalézt do-
statečné uspokojení svých požadavkú.

l\'Iikrodokumentace kartografických dokumentů.,
i všech ostatních výpočetních, grafických i textových
dokumentů z oboru zeměměřictví, se múže stát plat-
ným prostředkem a pomocníkem zeměměřické praxe.
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ftada dokumentů, které přeplňují archivy našich
ústavů, může být po jejich mikrodokumentaci zniče·
na, čímž se získá tak potřebný prostor. Obsah někte·
rých dokumentů může být zaznamenán na mikrofilm
v takové kvalitě, že může být v případě potřeby plně
nahrazen ztracený nebo zničený původní dokument
kvalitativně rovnocennou zvětšeninou. Četné originál.
ní dokumenty jsou tímto způsobem chráněny s dosta·
tečnou jistotou proti nepředvídaným událostem.

Tento článek je pouze skromným příspěvkem
k objasnění některých základních problémů mikro·
filmování v oboru tvorby map; měl by podepřít ten·
dence směřující k zavedení mikrodokumentace i do
tohoto oboru, který má otevřenou cestu k mechani-
zaci a automatizaci.
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Lektoroval: Ing. Karel Dvofák
ČÚGK Praha

LITERARNI CENY
Ceské matice technické a SNTL - Nakladatelstvi

technické literatury

ČMT a SNTL vyhlašují udělení literárních cen za rok
1971 za díla, která významným způsobem přispívají
k rozvoji čs. národního hospodářství.

Pro udělení literárních cen za rok 1971 se vydává

STATUT LITERARNlcH CEN CMT A SNTL

1. Ceny se udělují za původní, dosud neuveřejněné prá-
ce, vydané v roce 1971 SNTL, které přispívají význam-
ným způsobem k rozvoji československé vědy a tech-
niky a tím k dalšímu rozvoji československého
národního hospodářství.

2. Ceny uděluje ředitel SNTL a předseda ČMT na jed-
nomyslný návrh poroty, složené ze stejného počtu
zástupcfi SNTL a ČMT.

3. Díla, vyhovující podmínkám bodu 1., mohou porotě
navrhnout k udělení ceny veškeré fyzické i právnické
osoby, zejména pracovníci československých vědec-
kých a výzkumných ústavů, vysokých škol a priímys-
lových podniků, tyto instituce, členové poradních orgá-
nfi SNTL a členové poroty.

4. Porota mfiže navrhnout k udělení tři ceny a ve zcela
výjimečných případech nejvýše další dvě mimořádná
čestná uznání.

5. Ceny udělené za rok 1971 budou vyhlášeny během
měsíce března 1972.

6. Za rok 1971 se stanoví tyto ceny: první cena
Kčs 10 000, druhá cena Kčs 8000, třetí cena Kčs 7000.

7. Udělení ceny bude vyhlášeno v tisku.
Návrhy na uděleni cen ve smyslu bodu 1. a bodu 3.

Statutu je třeba poslat na adresu:
SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha 1,
Spálená 51, nejpozději do 15. února 1972.

Středočeská krajská koordinační komise
pro geodézii a kartografii

Středo česká krajská koordinační komise pro geodézU
a kartografii (S - KKK) byla ustavena dne 9. září 1971
ředitelem DŮG v Praze s. Ing. Cípou v tomto složení:
Předseda komise:
Ing. Jan Pop p e, náměstek ředitele DŮG v Praze pro

kraj Středo český.
Členové komise:
Ludvík Po n c - pracovník odboru VLH a Z S-KNV,
Miloš K I i n ker a p. g. - pracovník útvaru územního
plánování a architektury S-KNV,
Jaroslava Hru b á p. g. - pracovnice odboru oblastní-

ho plánování S-KNV,
Dr. Rud. C a b i car - pracovník finančního odboru

S-KNV,
František H a I a š k a pracovník odboru vS'stavby

S-KNV,
Ing. Zdeněk Leg n e l' pracovník podnik. ředitelství

lG n. p. v Praze
Ustavující schůze se konala dne 13. října 1971 a řídil

ji předseda s. Ing. Jan Poppe.
Program jednání
1. Informace o organizačním a jednacím řádu Středo-o

české krajské koordinační komise pro geodézii a kar-
tografii.

2. Informace o programu geodetických a kartografic-
kých prací na r. 1972

3. Různé.
V bodu 3. programu byla dohodnuta tato opatření

k další činnosti S - KKK:
a) Počet stálých členů nerozšiřovat; zvát podle potřeby

k dalším jednáním S - KKK odborné pracovníky
KlŮ, KPŮ, KISS, popř. i Státní meliorační správy a
Stavební správy státních lesů Praha;

b) do funkce místopředsedy jmenovat s. M. Klinke-
ru p. g.;

c) do příštího jednání jmenovat tajemníka předsedy
S - KKK - zatím fungoval s. Ing. T r p k a z títvaru
nám. ředitele pro kraj Středočeský.

Současně byla S - KKK informována o příštím uspo-
řádání resortu podle návrhu schváleného vládou ČSR.

Ing. Pop pe

Ustavující zasedání krajské koordinační
komise pro geodézii a kartografii
pro kraj Jihočeský v Českých Blidějovicích

Dne 27. září 1971 se sešla ke svému ustavujícímu
zasedání krajská koordinační komise pro geodézii a kar-
tografii pro kraj Jihočeský v Českých Budějovicích.

Složení komise:
Vladislav B e d n á ř, technický náměstek Jihočeské in-

ženýrské a projektové organizace,
Ing. Václav Čáp, ředitel odštěp. závodu Inženýrská

geodézie, n. p. v Českých Budějovicích,
Ing. Jaroslav H y b ran t, odborný pracovník Krajské-

ho oddělení ministerstva zemědělství a výživy,
Ing. Vladimír K o I á ř, předseda komise, nám. ředitele

DÚG v Praze pro Jihočeský kraj.
Ing. Jan K u bál e k, odborný pracovník podnikového

ředitelství Státních lesfi v Českých Budějovicích,
Ing. Miroslav M a I í n s k ý, vedoucí odboru výstavby

JčKNV,
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JUDr. František Mrz e n a, vedoucí odboru oblastního
plánování JčKNV

Ing. Tomáš P o s e k a n ý, místopředseda komise, ve-
doucí odboru vodního hospodářství, energetiky, ze-
mědělství a lesnictví JčKNV,

JUDr. Josef V I a s á k, prokurátor Krajské prokuratury
v Českých Budějovicích,

Ing. Rudolf Vol dán, tajemník komise, geodet pro
státní zakázky OÚG v Praze pro kraj Jihočeský.
Předseda krajské koordinační komise s. Ing. Kolář

seznámil členy komise s genezí krajské koordinační ko-
mise, jejímž hlavním úkolem je koordinace geodetic-
kých prací v 'rámci Jihočeského kraje. Pro projednání
organizačního a jednacího řádu komise byli členové ko-
mise seznámeni s náplní činnosti resortních organizací
v kraji a o připravované změně organizační struktury,
podle níž budou v kraji vytvořeny z dosavadních orgá-
nň a organizací Krajská geodetická a kartografická
správa, jejíž ředitel bude zároveň předsedou Krajské
koordinační komise pro geodézii a kartografii a Geodé-
zie, n. p., České Budějovice.

Komise pak byla seznámena s druhovostí prací re-
sortu ČÚGK, se stavem mapových podkladťt v Jihočes-
kém kraji a projednala plány geodetických prací na rok
1972 a na léta 1971 až 1975, které schválila bez připo-
mínek.

Ustavujíci zasedání krajské koordinační
komise pro geodézii a kartografii
v Severočeském kraji

Dne 15. října 1971 sešla se k první informativní
schňzce krajská koordinační komise pro geodézii a kar-
tografii v kraji Severočeském v budově střediska geo-
dézie v Ústí nad Labem.

Členy komise jsou:

Ing. František H I a vat ý, předseda komise, náměstek
ředitele OÚG pro kraj Severočeský,

Ing. arch. Jiří Por š, místopředseda komise, SčKNV
útvar územního plánování a architektury,

Josef H o m o I a, SčKNV - odbor oblastního plánování,
Ing. Vladislav Ve i s, OŘ SHD Most - odbor měřictví
a geologie,

Ing. Vladimír S u s k a, Podnikové ředitelství Státních
lesň Teplice,

Marie L a c i n o v á, Krajské oddělení ČSÚ Ústí nad
Labem,

Ing. Vladimír D o lež a I, Inženýrská geodézie, n. p.,
Praha, závod Liberec,

Jaroslav S uc h á n e k, Krajské oddělení ministerstva ze-
mědělství a výživy,

Ing. Alexandr L u d w i g, tajemník komise, ÚNŘ OÚG
Liberec

Schňzka byla zaměř~na na informování účastníkťt
o poslání a úkolech KKK, byl podán výklad o některých
zákonných opatřeních na úseku geodézie, účastníci byli
seznámeni s organizační strukturou resortu a chysta-
nými změnami, dále pak s hlavními úkoly jednotlivých
složek resortu v kraji. Podrobněji byly probrány úkoly
středisek geodézie a program geodetických a kartogra-
fických prací hrazených ze státního rozpočtu v 5 LP.
Členové komise měli k předneseným zprávám věcné
připomínky, které přispějí ke zlepšení koordinace geo-
detických prací v kraji.

Příští schňzka KKK bude jednat o výhledových plá-
nech zúčastněných organizací, pokud mají návaznost na

geodetické práce tak, aby případné požadavky na geo-
dézii mohly být koordinovány a zahrnuty v předstihu
do příslušných plánů.
Schůzky se zúčastnil jako host s. Ing. František Čálek

v zastoupení ČOGK, který svými připomínkami II zku-
šenostmi z meziresortní koordinační komise přispěl ke
spi není účelu schůzky.

Ustavujíci zasedání krajské koordinační
komise pro geodézii a kartografii
v Jihomoravském kraji

Dne 20. září 1971 se sešla v budově Oblastního ústavu
geodézie v Brně, nám. Rudé armády 1, krajská koordi-
nační komise pro geodézii a kartografii ke svému usta-
vujícímu zasedání. Jednání řídil nám. ředitele OOG
v Brně pro Jihomoravský kraj s. Ing. Mojmír Kouřil.
Po zdůvodnění zřízení krajských koordinačních ko-

misí pro geodézii a kartografii byl projednán organi-
zační a jednací řád a složení komise, které je následu-
jící:
Ing. arch. Zdeněk Den k, útvar hlavního architekta
Národního výboru města Brna,

Ing. Karel D u f € k, Investprojekt, n. p., Brno,
Ing. Karel G l' e-g o 1', Stavoinvesta, n. p., Brno,
Ing. Mojmír K o u ř i I, předseda komise, náměstek ředi-
tele OOG pro kraj Jihomoravský,

Ing. Oldřich L í s k a, za útvar územního plánování
a architektury JM KNV,

Ing. Václav Máj e k, Obvodní báňský úřad Brno,
Ing. Jiří Pe t r á Š, za odbor oblastního plánování
JM KNV,

Ing. Josef P u k I, Inženýrská geodézie, n. p., Brno,
Ing. Jaromír R y c h I í k, místopředseda komise, vedou-
cí odboru VLHZ JM KNV,

pplk Ing. Jaroslav R y š a v ý, Krajská vojenská staveb-
ní a ubytovací správa,

Ing. Jaroslav S I a v í č e k, za federální ministerstvo
dopravy,

Ing. Ludvík S t o l' C h, Ústav pro hospodářskou úpravu
lesů,

Ing. František Š e stá k, za odbor výstavby JM KNV,
Josef Va š í č e k, za odbor pracovních sil JM KNV,
Ing. Vratislav V I ach, tajemník komise, samostatný
inspektor OÚGv Brně.
Bylo doporučeno, aby komise byla rozšířena o zástup-

ce Oblastní státní meliorační správy, Stavoprojektu a
Správy střední dráhy Olomouc.
Komise byla seznámena s programem geodetických

a kartografických prací na léta 1972-1975, a to jak na
úseku obnovy map technicko-hospodářským mapováním,
reambulacemi, tak i na úseku prací středisek geodézie
ve smyslu "Koncepce činnosti SG v období 1971-75".
Členům komise byly předloženy ukázky mapových vý-
robkťt a podána informační zpráva o jejich obnově,
eventuálně novém vydání. Po vysvětlení připomínek
k zdůvodnění zařazení jednotlivých akcí do pracovních
programů na léta 1972-75 byl program geodetických
a kartografických prací pro Jihomoravský kraj na léta
1972-75 komisí schválen. Každý člen komise obdržel
přehled základních programovaných úkolů pro informaci
v odvětví, které v komisi zastupuje s tím, že případné
návrhy na změny budou uvažovány při upřesňování roč-
ních plánů geodetických a kartografických prací.
Zástupce n. p. Inženýrská geodézie Brno seznámil

přítomné se strukturou prací, prováděných pro vnější
objednatele. Při tom uvedl, že objem prací, zadávaných
ze státního rozpočtu, k objemu prací pro vnější objed-
natele, je v poměru 40: 60. V této souvislosti byla ko-
mise seznámena s připravovaným organizačním uspořá-
dáním resortu ČÚGK od 1. 1. 1972. Byly projednány do-
tazy zástupce Jihomoravskěho KNV, který obdržel návrh
zákona o orgánech geodézie a kartografie k připomín-
kám.
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Aby bylo dosaženo žádoucího předstihu v zajišťování
geodetických a kartografických prací, potřebných pro
rozvoj národního hospodářství v JM kraji, a to i z hle-
diska koordinace s ostatními geodetickými složkami mi-
moresortních organizací, byli jednotliví členové komise
vyzváni, aby předložili do konce října 1971 kvalifiko-
vané přehledy o plánovaných, svým rozsahem a význa-
mem dil.ležitých akcí, za odvětví, které zastupují.
Všichni členové přislíbili dodat tyto materiály do sta-
noveného data.

V závěru jednání shrnul zástupce CÚGK všechny
úkoly Krajské koordinační komise a zvlášť zdil.raznil její
poslání na úseku uspokojování potřeb národního hospo-
dářství po stránce geodetických a kartografických prací.

Ing. Mojmír Kouřil

Seminář: Možnosti využití
elektronických dálkoměrů v geodézii

CVTS - odborná skupina geodetických základil a ma-
pování a závodní pobočka GVTS při n. p. Inženýrská
geodézie uspořádaly dne 23. listopadu 1971 v Brně semi-
nář o možnostech využití elektronických dálkoměril
v geodetické praxi.

Jednání zahájil předseda OS geodetických základil
a mapování prof. Ing. Dr. J. Vykutil.

Doc. Ing. Zd. Nevosád CSc. referoval o současném vý-
voji elektronických dálkoměrů.

Ve své přednášce podal přehled o používaných
a v současné době vyráběných nebo vyvíjených dálko-
měrech; v přehledných tabulkách sestavil přes 50 typil
podle charakteristických vlastností a použití. Elektro-
nické dálkoměry, které se v praxi používají necelých
20 let prodělávají stále bouřlivý vývoj, o kterém zasvě-
ceně promluvil a v další části podal přehled využití
dálkoměril pro budování základního a podrobného bo-
dového pole, práce inženýrské geodézie a další speci-
fické úkoly. Úvodní přednáška podala přehled o mož-
nostech použití elektronických dálkoměril zejména pro
ty účastníky, kteří nemají možnost sledovat soustavně
jejich vývoj a nové konstrukce.

Ing. Frant. Kocina promluvil o využití světelných
dálkoměrů v Geodetickém ústavu Praha.

V GÚ Praha jsou používány čtyři druhy dálkoměril:
již před 13 lety byl dodán geodimetr NASM-2A pro zá-
kladnová měření, dva geodimetry nové, moderní kon-
strukce se začaly používat před šesti léty a v poslední
době malý světelný dálkoměr Wild Distomat DI-ID.

Ve své přednášce promluvil o několika typických
pracích s využitím dálkoměril. Příkladem je ověřování
a budování sítí v poddolovaných oblastech, jako je
kladenská nebo ostravsko-karvinská pánev, kde k novým
zpilsobilm měření, zejména metodou dlouhostranných
polygonových pořadil, byl vypracován i nový zpilsob po-
četního zpracování a výsledky dobře zapadají do sou-
boru bodil budovaných klasickou triangulací. Podle
zkušeností se zhušťováním bodového pole v Praze pro
výstavbu velkých staveb (metro, rekonstrukce železnič-
ní i silniční dopravy) nasazení světelných dálkoměril
zrychluje, zlepšuje měřické práce a v mnohých přípa-
dech umožňuje plnit náročné požadavky objednatele.
Pro trvalé označení zhušťovacích bodil jsou používány
nové typy značek na plochých střechách, které zároveň
slouží k upevnění signalizačních znakťI, v ulicích pak
boční stabilizace na domech slouží k vytýčení nestabi-
Jizovaného centra pomocí vytyč ovacích ramen. K za-
bezpečení nejvyšší přesnosti a hospodárnosti je třeba

provádět pravidelné přístrojové kontroly frekvencí
a konstant v laboratoři a na komparačních základnách;
zjištěné parametry vesměs potvrzují přesnost udávanou
výrobci.

Prof. Ing. Ant. Suchánek CSc. přednesl přednášku
o některých možnostech použití dálkoměru EOS při
geodetických pracích.

Použití,' dálkoměril pro zhuštění bodového pole v pol-
ních tratích bývá jednoduché, zajímavější bývá řešit
měřické situace v zastavěných tratích. Ve starém zasta-
vění bývají pevné body novou zástavbou zničeny nebo
jsou nepoužitelné. Podle zkušeností z rekonstrukce ve
Starém Městě v Bratislavě nejlepší Výsledky dávala me-
toda rajónu. Při použití dálkoměru EOS v případech,
kdy nadbytečné měření dávalo možnost vyrovnání,
opravy délek byly tak malé, že pro praktické použití
Je možno po,važovat za "bezchybné". Nové městské
čtvrti po vybudování zilstávají bez jakéhokoli geodetic-
kého podkladu a v tomto případě urbanistické řešení
nových sídlišť přímo nabízí vybudování čtyřúhelníkové
sítě. Podrobné body se určí polárnou metodoú s využi-
tím rohil nových budov jako pevných bodil. Při budová-
ní nových mapových podkladil je dilležitá návaznost
nových měřických a vyhodnocovacích metod: dálko-
měry a teodolity, počítače, automatické koordlnátografy.

Ověření vysoké kvality výsledkil nasazením světelné-
ho dálkoměru bylo provedeno při provozních úkolech
na lokalitách místní sítě pro atomovou elektrárnu v Da-
lešicích a při opakovaném měření zkušební sítě v Han-
dlové.

Ing. Ján Valovič přednesl svou zprávu o zkušenostech
s měřením délek v Slovenské soc. republice.

Přednášející se soustředil na využití dálkoměril pro
budování podrobného bodového pole. Radlové dálkomě-
ry (MRA 2, GET-B1) byly použity zejména pro určení
vlícovacích bodil mapy 1: 10000 i pro jiné účely, jako
je určení bodil trasy ropovodu, pro regulační práce na
řece Ipel apod. K vlícování pro mapy THM 1: 2000
vzhledem k přesnosti nejsou tyto typy vhodné.

Světelné dálkoměry byly použity pro doplnění po-
drobné trig. sítě, pro určení zhušťovacích bodil, pro .bu-
dování podrobného bodového pole THM, pro podrobné
bodové pole v zastavěných prostorách. Bylo s úspěchem
použito metody rajónu a polygonálního pořadu, v něko-
lika případech i protínání z délek.

Polohová přesnost bodů dosahovaná metodami s po-
užitím světelných dálkoměril je velmi dobrá, odchylky
dosahují jen asi 1/4 hodnot dovolených směrnicemi.
Ekonomický přínos při použití světelných dálkoměril
dosahuje 20-40 % proti klasickým metodám.

Ing. Zdislav Chodura seznámil přítomné se zkufe-
nostmi s využitím světelných dálkoměrů NASM-4B
a EOS.

Několikaleté používání uvedených dvou typil světel-
ných dálkoměril pro rilzné úkoly jako určování zhušťo-
vacích a polygonálních bodil a některé speciální práce,
zejména pro zjišťování horizontálních posunťI
v ostravsko-karvinském revíru bylo získáno mnoho
zkušeností. Účelem úkolu, který je co do rozsahu oje-
dinělým, bylo zjišťování velikosti horizontálních posunťI
bodil v poddolovaném území a periodickým měřením
byly obnovovány souřadnice bodového pole. Polygono-
vá síť na ploše asi 120 km2 byla v létech 1964-1970
přeměřena celkem 13krát a byl získán bohatý měřický
materiál.

Přednášející předložil cenné poznatky o měřických
postupech v oblasti s nepříznivými podmínkami, probral
faktory ovlivňující rychlost a spolehlivost měření, zhod-
notil význam přístrojových kontrol a přesnost docíle-
ných výsledkil v polygonové sít!, provedl srovnání pa-
rametrů obou použitých typu dálkoměru.

V diskusi doc. Ing. Dr. J. Zeman CSc. promluvil
o některých poznatcích s geodimetry AGA model GA
a model 8, získaných za svého studIjního pobytu ve Svéd-
sku. Somtředil se zejména na technologie pro získání ma·
xlmální přesnosti při zjišťování malých horizontálních
posunil (např. u přehradních těles).
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Ing. Jaroslav Abelovič promluvil o zkušenostech
z prací přístrojem EOS pracovníky Katedry geodetic-
kých základfi v Bratislavě.
Ing. Lad. Kessel hodnotil výsledky měření, pro které

bylo použito dálkoměru EOS. Např. požadavek zřídit vy-
tyčovací síť pro objekty atomové elektrárny u Dalešic
s přesnost[ ± 1 cm bylo splněno asi na ±, 0,5 cm. Mě-
řené délky štoly pro vodovodní 3 km dlouhý přivaděč
bylo provedeno s přesností ± 1,3 cm a příčný posun
byl asi stejné velikosti. Měření ~vážných území na úbočí
Pavlovských vrchfi využila přesnosti dálkoměru EOS
asi ± 8 mm; klasická metoda by dala přesnost asi
4X menší.
Ing. Zd. Polák promluvil o potížích s délkovým měře-

ním při vytyčovacích pracích, zejména vzhledem k ome-
zenému počtu pomocných sil a vidí řešení problému
v malých, lehkých elektronických dálkoměrech, jejichž
vývoj spěje stále více k zmenšení váhy přístroje a pří-
slušenství, k zjednodušení obsluhy.
Ze všech referátfi vyplynul poznatek, že elektronické

dálkoměry zejména světelné přinášejí ulehčení a zrych-
lení prací a značné snížení nákladfi. Pro pronikavější
racionalizaci polních prací bude třeba jejich větší počet
pro budoucí úkoly.
Seminář byl velmi dobře připraven, účastníci, jichž

bylo asi 100, obdrželi sborník přednesených referátfi.
Ing. Vžl~mlešura

Vyznamenání za rozvoj mezinárodních
styků ČS VTS pro geodézii a kartogr:afii
s obdobnými společnostmi
socialistických zemí

Styky Ceskoslovenské vědeckotechnické společnosti
pro geodézil a kartografil se socialistickými zeměmi se
úspěšně rozvíjejí. Účinná spolupráce obou našich ná-
rodních společnost[ s vědeckotechnickými společnostmi
socialistických státfi je organizována od roku 1964, od
kdy jsou každoročně pořádány společné porady a kon-
ference představitelfi uvedených společností v různých
socialistických zemích. Na těchto akcích se projednáva-
jí ve velmi přátelské a soudružské atmosféře základní
otázky vědeckotechnické spolupráce. Tato spolupráce
sehrála významnou úlohu též při konsolidaci naší spo-
lečnosti po roce 1968.
V návaznosti na informaci o vyznamenání ředitele

SSGK s. Ing. Ondreje Michalka, nositele státního vyzna-
menání "Za zásluhy o Výstavbu", odznakem "Nejlepší
pracovník geodézie a kartografie SSSR" v 10. čísle GaKO
1971, s. 261, nemfižeme nevzpomenout, že za účinnou
spolupráci Cs VTS pro geodézil a kartografil s obdob-
nými společnostmi ostatních socialistických zemí
a zvláště Sovětského svazu byli stejným aktem v roce
1971 v Moskvě členové československé delegace
s. prof. Ing. Anton S uch á n e k, CSc. a
s. pplk. Ing. Radim K u děl á s e k, CSc.

rovněž vyznamenáni sovětskou geodetickou službou
odznakem
"Nejlepší pracovník v geodézil a kartografii".
K uděleným vyznamenáním srdečně blahopřejeme.

Redakce

Utvoření národní skupiny
"Gyrotheodolity a jejich použití"

Na XIII. kongresu Fédération Internatlonale des Géo-
ffiětres (FIG) ve Wiesbadenu (1.-10. září 1971) byla
v rámci šesté komise FIG - Inženýrská geodesie zřízena
studijní skupina E "Gyrotheodolity a jejich použit[". Ve-
dením této mezinárodní skupiny byl pověřen Dr.-Ing.
K. H. Stler (NSR) a jeho sekretářem Dr. F. Halmos
(MLR).

Tato odborná studijní skupina zahrnuje tematicky
následující problematiku:
1. Výzkum metod inženýrské geodézie s ohledem na

použití gyrotheodolitů.
2. Výzkum používaných měřicích a výpočetních postupů

vzhledem k dosažené přesnosti a hospodárnosti ve
srovnání s klasickými metodami.

3. Metody. výchovy a postgraduálního studia odborníků
a inženýrfi pro účelné a hospodárné použití gyrotheo-
dolitů.

4. Vypracování směrnic k jednotnému posuzování pří-
strojů s ohledem na stanovení ukazatelfi pro přesnost,
dobu měření, způsob obsluhy a možnosti uplatnění.

5. Návrhy na účelný další vývoj gyrotheodolitfi podle
zkušeností při jejich použití.
Na doporučení presidenta 6. komise FIG byl pověřen

vedením národní studijní skupiny "Gyrotheodolity a je-
jich použití" Doc. Ing. Dr. M. Hauf, CSc., vedoucí ka-
tedry vyšší geodézie stavební fakulty CVUT a jeho se-
kretářem Ing. M. Kašpar, CSc., z katedry speciální
geodézie CVUT (Praha 1, Husova 5).
Obracíme se s tímto sdělením na všechny zájemce,

kteří pracují v oblasti gyrotheodolitfi a mají zájem
o práci v této národní studijní skupině, aby se písemně
přihlásili na uvedenou adresu. .
Současně žádáme o sdělení, v rámci kterého studijní-

ho tématu hodlají pracovat. Po zpracování došlých pod-
kladů budo.u zájemci přímo vyrozuměni zvláštním do-
pisem.
Prvé mezinárodní setkání zástupců této studijní sku-

piny se uskuteční v rámci Mezinárodní konference dfil-
ního měřictví, které se bude konat v Budapešti v době
od 5. do 14. 6. 1972.

Zasedání spojené studijní skupiny FIG
a CIB v Praze
k problematice vytyčov.acích tolerancí

Ve dnech 16. až 18. 11. 1971 zasedala v Praze v hotelu
Jalta spojená studijní skupina FIG (Fédération interna-
tionale des géomětres) a CIB (Conseil international
du bil.timent pour la recherche l'étude et la documen-
tation), zabývající se problematikou vytyč ovacích tole-
rll.ncí ve stavebnictví. Tato spojená skupina byla vytvo-
řena z členů studijní skupiny A komise 6 FIG a studijní
skupiny W 49a CIB. Zasedání se zúčastnili tito členové
studijní skupiny:

FIG:
- John van den Berg, Statens Institut HlI' Byggnad-

sforskning Stockholm, předseda studijní skupiny A ko-
mise 6 FIG
- Miroslav Herda, VÚGTK Praha, sekretář studijní

skupiny A
- Gueorgui Milev, Bulharská akademie věd Sofia, tč.

Technische Hochschule Stuttgart
- L. Hallermann, Geodll.tisches Institut Bonn
- F. Zimmermann, Deutsche Bundesbahn Essen

CIB:
- A. Volbeda,. Bouwcentrum Rotterdam, předseda

studijní skupiny W49 a CIB
- R. P. Thorogood, Building Research Station, Wat-

ford
- H. Knoll, Bouwcentrum Rotterdam.
Pro nemoc se omluvili prof. Eichhorn (Technische

Hochschule Darmstadt), který vyslal zástupce, doe.
Klotsche a A. Sehmid (Deutsche Bauakademie Ber11n,
DDR). Zasedání se dále zúčastnili prof. Krumphanzl,
·president 6. komise FIG a Ing. M. Brychta, sekretář této
komise a hosté, B. G. Halmén (AB Markdata Stoekholm),
N. A. Lindberg (Statens Institut fl)r Byggnadsforsk-
nlng Stoekholm).
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Na pořadu zasedání byly tyto body:
- Zahájení a uvítání přítomných (van den Berg,

prof. Krumphanzl, Ing. Delong CSc)
- Dosavadní prů.běh prací a cíle obou studijních

skupin i spojené skupiny (van den Berg, A, Volbeda)
- Diskuse k návrhu informativní ilustrované publi-

kace o vytyčování staveb, vypracované van den Ber-
gem a N. A. Lindbergem ve Švédském výzkumném sta-
vebním ústavu na základě doporučení kolokvia CIB
v Kodani (1971) a zaslané předem členů.m skupin

- Diskuse k současnému stavu PJoblematiky vytyčo-
vacích tolerancí s úvodními referáty M. Herdy a L. Hal-
lermanna
- Referát o vytyčování na staveništích s přímým na-

pojením na počítač (B. G. Halmén)
- Další program činnosti (A. Volbeda)
- Závěr (van den Berg, prof. Krumphanzl)
- Exkurse na staveniště sídliště Praha-Ďáblice
K jednotlivým bodů.m jednání je třeba doplnit násle-

dující podrobnosti. V uvítacím proslovu zdů.raznil prof.
Krumphanzl dů.ležitost a význam řešení problematiky
vytyčovacích tolerancí montovaných staveb v návaz-
nosti na stavební tolerance a vyzdvihl úspěch, kterého
bylo dosaženo již tím, že se zástupci mezinárodních
organizací stavbařů. a geodetů. dohodli o spolupráci na
této problematice a že se podařilo uskutečnit společná
zasedání i zpracovat již řadu dů.ležitých materiálů..
llustrovaná publikace je určena pro informaci staveb-

ních inženýrů. a projektantů. i ostatních techniků. na
staveništích i v projektových kancelářích a její užití
bude významné zejména v zemích, kde sIl,olupráce
geodetfi a stavbařll ve výstavbě není tak rozvinuta jako
u nás nebo v obou německých státech, Švýcarsku atd.
Ale i u nás lze předpokládat využití této publikace.
V referátu k současnému stavu řešení problematiky

vytyčovacích tolerancí zhodnotil M. Herda dosavadní
činnost studijní skupiny A FIG. Uvedl, že práce členll
studíjních skupin, publikované samostatně nebo ve
formě referátů pro různá mezinárodní setkání, splňují
první část úkolll studijních skupin tj. podávají přehled
současného stavu řešení otázky vytyčovacích tolerancí
ve světovém měřítku, informují o normách a standar-
dech i o odborných publikacíc-h a článcích k této té-
matice i podávají dostatečně teoreticky podložené ná-
vrhy na řešení a stanovení vytyč ovacích tolerancí
montovaných objektů. i vztah ke stavebním tolerancím.
JSou to zejména referáty pro XIII. kongres FIG ve
Wiesbadenu 1971 (van den Berg, M. Herda, A. Volbeda,
L. Hallermann a F. Zimmermann, L. Klingberg), kolo-
kvium CIB v Kodani 1971 (van den Berg, A. Volbeda,
M. Herda, H. Knol a J. A. Atzema, A. Schmid), meziná-
rodní konference o inženýrské geodézii ve Varšavě
1970 (M. Herda), a dále publikace van den Berga o me-
todách vytyčování se seznamem literatury o rozsahu
209 str., vydaná výzkumných stavebním ústavem ve
Štokholmu ve švédštině s anglickými vložkami, a pu-
blikace M. Herdy Vytyčovací odchylky ve stavebnictví
(spolu s F. Šilarem) v souvislosti s novými čs. norma-
mi. Tyto práce jsou i základem pro názvosloví. Referu-
jící i další diskutující upozornili na složitost problema-
tiky vzhledem k rů.zné organizaci a rllzných vztazích
partnerů. výstavby v jednotlivých zemích a s tím sou-
visející možnost stanovit vytyč ovací tolerance rllznými
formami (normy, předpisy, projekty, doporučení apod.).
M. Herda dále předal účastníkům nové ČSN pro přesnost
vytyčování i uvedenou publikaci a vysvětlil hlavní zá-
sady těchto předpisfi i aplikaci na organizaci staveb-
nictví v ČSSR. V diskusi bylo také konstatováno (A. Vol-
beda), že v některých zemích se pozornost soustřeďuje
na otázky přesnosti dllců a zanedbávají se další složky,
vytyčování a montáž.
V referátě B. G. Hll.lména byli účastníci informováni

o způsobu vytyčování na velkých stavellišt:~h, kdy se
llilbuduje souvislá vytyčovací síť, nýbrž se zajistí pouze'
něl:clik cíU\ pro protínaní zpět na okraji staveniště,
v OkOl! vytyčovaného objektu se určí poloha přechodIlé-
ho stanoviska tak, že měřené úhly pro protínání zpět

se ihned hlásí do terminálu na staveništi a odtud
obdrží vytyčovatel během několika minut vytyčovací
prvky pro vytyčovaný objekt. Tento postup provádí vý-
početní podnik Markdata ve Stockholmu.
V dalším programu činnosti je hlavním bodem vy-

pracování dopOručení členským zemím FIG a cm, jak
postupovat v problematice vytyčovacích tolerancí. Dále
bude upravena informativní publikace podle podmínek
z jednání a připravena k vydání.
Během exkurse na sídlišti se účastníci seznámili

s organizací výstavby sídlišť i geodetických prací
a v doprovodu pracovníkll Montovaných staveb n. p.
v čele s odpovědným geodetem dodavatele Ing. Kneslem
si prohlédli šestnáctipodlažní objekty bytové výstavby.
V závěru zasedání vyslovili účastníci a zejména

p. van den Berg, z jehož iniciativy došlo k zasedání
v Praze, uspokojení s uspořádáním i s příjemným pro-
středím v hotelu Jalta a ocenili vysokou úroveň, která
byla u nás v problematice vytyčovacích tolerancí dosa-
žena.

Mezinárodní konference
o výpočetní technice v geodézii

Vědeckotechnické společnosti BLR, MLR, NDR, PLR,
SSSR, SFRJ a ČSSR uspořádaly v Sofii ve dnech 7.-11.
října 1971 mezinárodní konferenci o výpočetní technice
v geodézii. Konference se zúčastnilo více než 200 dele-
gátfl z 15 státll. Čs. delegaci tvořilo 13 pracovníků
vyslaných následujícími institucemi: ČSVTS (2), C"úGK
(2), SSGK (3), ČSAV (1), ČVUT (3), TERPLAN Praha (2).

Jednání konference bylo rozděleno do pěti tematic-
kých celki'l:
1. Matematické modelování technických a ekonomic-

kých úloh,

2. Aplikace numerické analýzy,
3. výpočty v geodetických sítích, jejich vyrovnání

a hodnocení přesnosti,
4. Zpracování informací v geodézii a kartografii,
5. Výpočetní problémy analytické fotogrammetrie, kar-

tografie a inženýrské geodézie.
Předložené referáty byly pořadateli konference poho-

tově vydány v šestisvazkovém sborníku, který je uložen
např. v knihovnách VÚGTK v Praze a VÚGK v Brati-
slavě.

Téma 1

Jednání konference bylo zahájeno prof. Vasilem
Peevskim (BLR), kterýv úvodním referátu zdfiraznil
význam výpočetní techniky pro rozvoj geodézie, foto-
grammetrie a kartografie. Dále byly předneseny následu-
jící referáty:
N. G. Vidujev (SSSR): Problémy matematického zpra-
cování výsledkfi měření v aplikované geodézii. Autor
poukazuje zejména na význam moderních matematic-
kých teorií (kvadratické a dynamické programování,
teorie graffi, teorie her a j.) pro soudobou geodézii.
L. Ojborn (Švédsko): Zpracování dat ve švédském ka-
tastru. Referát rozebírá především otázky spojené s bu-
dováním geodetického informačního systému.
G. Schliephake (NDR): Užití počítačfi při ekonomických
výpočtech v geodézii.
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J. Kocián (CSSR): Automatizace zpracování ekonomic-
kých informací v geodetické a kartografické službě
CSSR.
F. Sarkiizi (MLR): Některé otázky mechanizace vý-
početních prací v geodézii. Zkoumají se automatizační
aspekty mapování ve velkých měřítkách užití elektro·
nických kalkulačních stroju, měřické přístroje s auto-
matickou registrací, dálkový přenos dat aj.

Téma 2
Ve druhé tematické skupině bylo předneseno 6 refe-
rátů se zaměřením na některé úlohy z oboru geofyziky,
kartografie, vyšši geodézie a numerické analýzy:
V. V. Buzuk (SSSR): Určení planetárních charakte-
ristik grafitačního pole Země na počítači M-220. Popi-
suje se 7 programů sestavených v NIIGAiK.
J. Kašpar (CSSR): Určení vnějšího gravitačního pole při
prostorové triangulaci zobrazovací metodou.
V. Hojovec (CSSR): Užití samočinného počítače při hle-
dání nových kartografických zobrazení.
C. Pavlov (BLR): Nové vzorce pro transformaci pra-
voúhlých prostorových souřadnic na souřadnice země-
pisné.
W. Senisson (PLR): Možnosti užití nelineárni interpo-
lace funkcí více proměnných v geodézii.
R. Kossowski (PLR): Metoda pro výpočet determinantu
s polynomickými prvky a její aplikace.

Téma 3

Největší pozornost byla účastníky konference věnována
tematice vyrovnávacího počtu. K tématu 3 bylo ve dvou
zasedáních předneseno celkem 18 referátu:
Z. Adamczewski (PLR): Analýza přesnosti geodetické
sítě v nelineárním pojetí. Autor předkládá algoritmus
pro určení prvku chybových elips bodu v úhlově měřené
síti. Algoritmus je založen na přímém zpracování neli-
neárních rovnic oprav a nevyžaduje řešení normálních
rovnic.
I. P. Vasilev (BLR): Numerické metody vyrovnání me-
todou nejmenších čtvercu bez sestaveni normálních
rovnic s užitím samočinných počítačů. V referátě je
popsána metoda pro vyrovnání zprostředkujících pozo-
rováni, založená na postupném násobení matice soustavy
rovnic oprav elementárními maticemi zrcadlení (House-
hoderovy transformace). Rozebírá se možnost aplikace
metody při zpracováni rovnic oprav, VZnikajících při
vyrovnání rozsáhlých geodetických sítí.
H. Klein (NSR): Program HYCHOL pro řešení velkých
soustav lineárních rovnic se symetrickou pozitivně de-
finitivní maticí. Autor popisuje variantu Choleskiho me-
tody pro řešení normálních rovnic s blokovou maticí
a charakterizuje odpovídající program sestavený v ja-
zyce FORTRAN pro počítač CDC 6600.
F. Charamza (CSSR): Příspěvek k ortogonalizaci defi-
ničních rovnic ve vyrovnávacím počtu.
Ch. Timov (BLR): O konečném a monotonním algoritmu
pro minimalizaci součtu absolutních hodnot oprav při
matematickém zpracování výsledku geodetických pozo-
rování.
N. Cubranič (SFRJ): Váhy pozorování. Autor zdurazňuje
význam správného zavedení vah pozorovaných hodnot
měřených veličin a kriticky hodnotí dvě metody pro
jejich výpočet.
K. Michajlovič (SFRJ): Exaktní vyrovnání a hodnocení
přesnosti geodetických sítí. Jednoduchým příkladem je
ilustrována problematika exaktního ·vyrovnání sítí ve
srovnání s aproximativním charakterem postupného
vkládání sítí nižších řádu do sítí vyšších řádů.
R. Schmidt (NSR): Jednoduchá přibližná metoda pro
průměrování korelovaných délkových měření.
E. Grafarend, R. Kelm (NSR): Optimalizace vícerozměr-
ných bodových skupin (geodetických sítí).
K. Arnold, D. Schoeps (NDR): O využití laserového mě-
ření vzdálenosti Měsíce v geodézii. Autoři odvozují
rovnice oprav pro pozor ovanou vzdálenost Měsíce od

pozemských stanic a naznačují možnost odvození prosto-
rové polohy stanic z pozorovaných vzdáleností. Současně
odhadují očekávanou přesnost.
G. Zlatanov, P. Tomova (BLR): Současné vyrovnání
vertikálních a horizontálních úhlových měření. Autoři
popisují metodu pro trojrozměrné vyrovnání sítě, pro
jejíž každou stranu byl měřen jak vodorovný směr, tak
zenitová vzdálenost.
B. A. Litvinov (SSSR): Vyrovnání kombinované geode-
tické sítě na samočinném počítači metodou postupných
aproximací. Předmětem referátu je popis algoritmu pro
vyrovnání sítě, vybudované libovolnou kombinaci meto-
dy triangulační, trilaterační a polygonometrické. Algo-
ritmus je založen na postupném vkládání jednotlivých
bodu mezi okolní body, které jsou považovány za
pevné.
J. Staudingerová (MLR): Vyrovnání sítě s měřenými
směry a délkami. Referát charakterizuje zpusob zpra-
cování triangulačních a polygonometrických měření při
budování trigonometrické sítě IV. řádu v MLR. Zabývá
se rovněž problémem stanovení optimálních hodnot ·vah
měřených veličin.
G. Zlatanov (BLR): Algoritmus pro vyrovnání roz-
sáhlých polygonových sítí. Autor předkládá postup pro
vyrovnání polygonové sítě, který vede na vyrovnání
podmínkových pozorování s neznámými. Matice sousta-
vy podmínkových rovnic má přitom speciální tvar, který
podstatně zjednodušuje řešení úlohy. Vlastní algoritmus
užívá ortogonalizace skupin podmínkových rovnic.
A. A. Vizgin (SSSR): Hodnocení přesnosti výchozích ve-
ličin a jejich vliv na výsledky postupného vyrovnáni
geodetických sítí. Autor se zabývá problematikou vklá-
dání sítě nižšího řádu do sítě vyššího řádu. Studuje pře-
devším otázku zanedbání chyb v bodech sítě vyššího
řádu, na které navazuje síť nižšího řádu.
N. D. Drozdov (SSSR): K teorii přibližného vyrovnání
a hodnocení vlivu chyb výchozích veličin v geodetic·
kých sítích.
G. Perovič (SFRJ): Určení počtu cifer koeficientů rovnic
oprav v závislosti na chybách hledaných veličin.
H. Pelzer (NSR): Některé aspekty optimalizace přes-
.nosti v geodetických sítích. Studuje se volba cllové
funkce při optimalizaci geodetické sítě, která podle
H. Wolfa spočívá v současné maximalizaci přesnosti
a minimalizaci nákladu na měřické práce.

Téma 4

Problematizace zpracování informací v geodézii a karto-
grafii bylo věnováno celkem 5 referátu:
T. Lukács (MLR): Úloha banky dat v geodézii. Autor se
zabývá některými obecnými otázkami z oblasti zpraco-
vání dat. Při budování geodetické banky dat navrhuje
vytvořit šest registrů základních informací.
V. Konov (SSSR): Užití počítaču v topografické a geode-
tické službě. Resort geodézie a kartografie v SSSR má
v současné době dvě výpočetní střediska vybavená po-
čítači M-220 a M-222. Řeší tyto hlavní úlohy:
zpracování astronomických, geodetických a fotogram-
metrických měření, nové technologie hromadných kon-
strukčních prací, plánování a projektování v geodézii
a zpracování geodetických, kartografických a technic-
koekonomických informací.
K. Naser (NDR): Užití malých počítačů pro geodetické
výpočty. Hlavní výhodou malých počítačů je možnost
decentralizovaného operativního použití. V NDR je uži-
ván malý počítač CELATRON C 8205 při zhušťování geo-
detických sítí a v inženýrské geodézii.
J. Kobylaiíski, J. Kiciiíski (PLR): Užití elektronického
zpracování dat při zpracování projektu komasace na po-
čítači ODRA101.3. Popisuje se soubor programů pro vý-
počet ploch, hodnot, odhadních cen a dalších údajů pro
jednotlivé pozemky, skupiny a katastrálni území přea
i po komasaci.
Z. Souěek (CSSR): Automatizace vyhotoveni map a pr-
semných operátťi. evidence nemovitosti a jejich údržby
v ČSSR. Autor popisuje soubor programů pro převod pi-
semných operátťi evidence nemovitosti na počítač a Je-
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jich další vedení na počítači, dále soubor programů pro
vyhotovení lineamentu map velkých měřítek a výpočet
ploch a program pro údržbu těchto map.
V diskusi vystoupila Ing'. H. Hamerská (TERPLAN
Praha) s příspěvkem "Užití geodetických souřadnic
v územním plánování", v němž podala základní infor-
mace o budování informačního systému o území ISO.

Téma 5
Závěrečný den jednání byl věnován převážně problema-
tice výpočtů ve fotogrammetrii. Bylo předneseno celkem
11 referátů:

A. J. Brandenberger (Kanada):
Aplikace analytické fotogrammetrie při měření defor-
mací přehrad. Autor konstatuje dvě výhody aplikace fo-
togrammetrické metody:
1. měření zachycuje okamžitý stav zkoumaného

objektu a není tedy zatíženo chybami z krátkodo-
bých změn polohy zaměřovaných bodů,

2. vlastní měření je možno kdykoliv později opakovat
nebo doplňovat.

A. Beyer (NDR): Vyrovnání aerotriangulace na střed-
nich počítačích. Popisují se dva programy pro blokovou
aerotriangulaci, vyvinuté v NDR pro mapování ve vel-
kých měřítkách.
L. Molnár (MLR): F'otogrammetrické výpočty a jejich
požadavky na výpočetní techniku v Maďarsku. Autor
shrnuje své dlouholeté zkušenosti s automatizací foto-
grammetrických výpočtů. Dochází k závěru, že při
současném tempu rozvoje výpočetní techniky je účelné
vždy po 4 až 6 letech přejít s výpočty na vyšší typ po-
čítače, což v MLR přináší vysoký ekonomický efekt
a umožňuje rozšiřovat a doplňovat výpočetní programy
podle nejnovějších výsledků výzkumu a požadavků
praxe. Fotogrammetrické výpočty se v poslední době
v MLR převádějí z počítače GIER na leL 4/50.
G. I. GeÍlov, I. P. VasiIev [BLR): Měření řadové ana-
lytické aerotriangulace na stecometru Zeiss-Jena a její
vyrovnání na počítači MINSK-22. Referát obsahuje po-
pis metody řešení a parametry výpočetního programu.
K.-"-H. Cramer [NDR): Užití a výsledky blokového vy-
rovnání aerotriangulace ve fotogrammetrické praxi
NDR. Je charakterizován program v jazyce AIgol 60,
užívaný na počítači CC 1604 A.
H. Ebner [NSR): Bloková aerotriangulace s nezávislými
modely. Referát obsahuje principy vyrovnání a popis
programu pro počítač CDC 6600.
J. Tlustý (CSSR): Operativní plánování metodou RAMPS.
B. Schrader [NSR): Automatické sestrojení vrstevnico-
vého plánu. Autor popisuje algoritmus pro konstrukci
vrstevnic z obecně rozložených výškových bodů. Terén
je přitom nahrazován polyedrem s trojúhelníkovými stě-
nami a vrstevnice se nahrazují lomenými přímkami.
P. Zafirov a kol. [BLR): KQmplex programů pro zpra-
cování fotogrammetrických informací k automatickému
určení topografických korekcí. Autoři rozebírají některé
možnosti fotogrammetrického vyhodnocení blízkého
okolí gravimetrických bodů při výpočtu topografických
korekci.
P. Zafirov, S. Minčev [BLR): Numerické vyhodnocení
a údržba geodetických plánů zpracováním fotogram_
metrických snímkových souřadnic. Autoři se zabývají
technickými a hospodářskými podmínkami pro číselné
vyhodnocení, uvádějí návrh technologie tohoto zpraco-
vání a popis zařízení, na kterém jsou realizovány zku-
šební práce.

R. Piotkowski [PLR): Užití počítačů v inženýrské geo-
dézii.
Doporučení vzelilá z jednání konference

Při závěrečném jednání přijali účastníci konference
následující doporučení, podle nichž je třeba:
1. dále rozvíjet zejména nelineární a ortogonal1zační

metody ve vyrovnávacím počtu a hledat komplexní
algoritmy pro řešení vyrovnávacích úloh,

2. budovat automatizované systémy pro zpracováni geo-
detických a kartografických informací,

3. zabývat se optimalizací technologických procestl
v aplikované geodézii,

4. uvažovat o vybudování mezinárodního centra pro vý-
měnu informací v oblasti užití výpočetní techniky
v geodézii [včetně výměny programů),

5. věnovat pozornost otázkám výuky předmětu výpo-
četní technika na vysokých školách zeměměřického
směru.

K 125. výročí založení firmy Carl Zeiss
JENA

Ceskoslovenská geodetická a kartografická služba
a její pracovníci v resortu Českého úřadu geodetického
a kartografického i mimo něj jsou bezprostředními
uživateli výrobků firmy VEB Carl Zeiss JENA. Ceskoslo-
vensko je také v poválečných letech největším odběra-
telem astronomických, fotogrammetrických a geodetic-
kých přístrojů vyráběných firmou VEB Carl Zeiss JENA
v NDR.

Dne 19. listopadu minulého roku vzpomenuli pracující
VEB Carl Zeiss JENA významného jubilea - 125. výročí
založení podniku. Před 125 lety, dne 19. listopadu 1846,
byla Carl Zeissovi [* 11. 9. 1816, + 3. 12. 1888) udělena
koncese k otevření dílny na výrobu a prodej přístrojů
jemné mechaniky a optiky. Tím byl položen základ jed-
nomu z největších závodů na výrobu geodetických, foto-
grammetrických, astronomických a jiných přístroj o.
jemné mechaniky a optiky ve Střední Evropě.

O slavné cestě rozvoje závodu od dílny zakladatele
firmy Carl Zeiss-e až po dnešní na vědeckých poznat-
cích budovaný a rozvíjený podnik VEB Carl Zeiss JENA
se dozví čtenář mnoho zajímavostí a podrobno..,tí o do-
sažených úspěších v prtlběhu budování až po současný
bohatý sortiment vědeckých a technických přístrojo.
dodávaných do celého světa ve firemním podnikovém
časopise Jenaer Rundschau 1971 5, který je plně věnován
významnému jubileu [1846-1971) 125 let CARL ZEISS
JENA a na který naše čtenáře upozorňujeme.

Zvláště upozorňujeme na příspěvky:
BECK, H. G.: Astronomische Geriite (Astronomické přl-

stroje), s. 275-276,
SCHé)LER, H.: Photogrammetrische Ger1ite (Bildmefige-

rate] [Fotogrammetrické přístroje), s. 277-279,
GRé)DEL, E.: VermessungsgerlHe [Geodetické přlstroje),

s. 281-283,
které jsou přehlídkou dosažených úspěchů ve stavbě
astronomických, geodetických a fotogrammetrických pl'l-
strojů od počátktl jejich výroby až po nejnovější a nej-
modernější, na vědeckém podkladě vyráběnou přístrojo-
vou techniku, využívající nejnovějších poznatko. fyziky,
optiky, elerktrooptiky, elektroniky a dalších vědních
oborů.

Pracující VEB Carl Zeiss JENA jsou právem hrdi na
svo.i podnik, který pod jejich rukama vyrostl v jeden
z největších svého druhu ve Střední Evropě a mo.že se
rovnat s obdobnými závody nejen v Evropě, ale kdekoli
na světě.

Přejeme pracovníktlm firmy VEB Carl Zeiss JENA při pří-
ležitosti vzpomenutého jubilea, aby se jim dařila práce
na dalším kvalitativním zdokonalování přístrojové tech-
niky pro geodézii, fotogrammetrii i astronomická pozo-
rování a aby svými výrobky přispívali k dalšímu rozvoji
geodézie a kartografie. Mnoho dalších Úspěcho. na tomto
významném poli přístrojové techniky pro geodézi1
a kartografii přeje všem spolupracovníko.m VEB Carl
Zeiss JENA. Redakce
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PŘEHLED
ZEMĚMĚŘICKÝCH ČASOPISŮ

H a z a y, 1.: Vyrovnání úhlově a délkově měřené trigonometrické
sítě, str. 1-6

A I pár, Gy.: Iterativní metoda výpočtu reverzní matice systémů
zprostředkujících nebo podmínkových rovnic, str. 6-9

G e b I' y, J.: Možnosti využiti ortofotoskopie v Maďarsku, str. 9-24
E g I' i, A.: Události, které předcházely evidenci pozemků v metric-
ké soustavě, str. 24-31

L'A u n é, O.: Přibližný výpočet intervalu spolehlivosti, str 32-34
C s u I' i, O. aj.: Elektronický počítač v geodetické praxi Ústavu pro
projektování silnic a železnic, str. 34-38

K I ing h a m mel', I.: Možnosti automatizace ve výrobě map,
str. 39-45

S z á d e c z k Y . K a I' d o s s, Gy.: Vědecké zasedání v Soproni,
str. 46-47

pap p. V á I' y, A.: Stav kartografie, str. 49-50
J o 6, I. aj.: Kartografická konference v Teheránu, str. 51-54
R a u m, F.: Mapování v Iránu, str. 54-59
B o I c s e k, Gy.: Mapy pro inženýrskou geodézii, str. 59-60
S z e n t e s í, A.: XIII. plenární zasedání COSPAR, str. 60-61
M i k e, Zs.: Drážďanské symposium komise pro interpretaci letec·
kých snímků, str. 63-64

H a I m o s, F.: Korelace měření gyroteodolitem, str. 81-87
G a z s 6, M.: Konstrukce grafů chyb pomocí směrů s libovolnými
vahami, str. 87-90

M i s k o 1 c z'i, L.: Vliv pohybu přístroje na výsledky nivelace při
vy§etřování pohybů zemské kůry, str. 90-94

H o I' vát h, K.: Přesněj§í určeni< refrakčního koeficientu a re-
frakčního úhlu, str. 95-98

Lán g, G.: Přesnost blízké fotogrammetrie, str. 98-104
S tam s, W.: Návrh mapy lidnatosti světa v měřítku 1: 2500000,
str. 105-108

B a I' a n y i, J. - K a I' s a y, F.: Projekce mapy světa zachováva-
jící tvary kontinentl1, str. 108-114

P á P a y, Gy.: Metody kartografického znázornění terénu, str. 114
až 120

E g I' i, A.: Přechod na metrickou Sťlustavu měl' při evidenci země·
dělských pozemkl1, str. 121-126

S z o vát a y, T.: Charakteristické rysy pozemkového vlastnictví
v Maďarsku, str. 127-133

H o I' vát h, B.: Další rozvoj bonitace pl1dy, str. 134-137
K o 1 o z s v á I' y, V.: O dopravních mapách, str. 145-147
R e m e t e y - F ill či P p, G.: Mezinárodní fotogrammetrické sympo·
sium v Paříži, str. 148-149'

F i a lov s z k y, L.: Vyrovnánf vloženého triangulačního řetězce
kombinovaného s měřením délek, str. 161-166

Hal m o s, F.: Některé základní otázky měření a výpočtu družico·
vého polygonu Arktida-Antarktida, str. 166-171

M i s k o I c z I, L.: Hřebové nivelační podložky a jejich pohyb při
nivelaci užité ke sledování pohybů zemské kl1ry, str. 172-176

K i s Pap p, L.: Zjišťování prl1hybů ocelových tyčí stereofotogram.
metrickou metodou, str. 176-180

T o n i o I o, S.: Tematická funkce barev na silničních mapách,
str. 181~185

O t ten I' e i tel', B.: Diagramy pro změny rozměrl1, str. 185-190
K u I c sál', J.: Některé problémy obhospodařování pl1dního fondu
v Maďarsku, str. 191-193

H 6 bor, L.: Právní ochrana geodetických pevných bodl1, str. 194
až 197

S z é k e I y, D.: Problémy navigace při leteckém snímkování,
str. 198-207

S I P e k i, Z.: výpočet druhé odmocniny přímou metodou, str. 207
až 210

K li n g h a m mel', I.: Výroba karto gramů pomocí fotomasky,
str. 210-213

R e g či c z i, E.: Geodetický a geofyzikální výzkumný ústav, str. 214
pap p • V á r y, A.: VII. zasedání redakční rady Mapy světa v mě·
řítku 1: 2 500 000, str. 218-219

V li r II s, I.: GEODINFORM - nový Informační bulletin v na§em
oboru, str. 220-221
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pa c h u t a. S. - Ryb i c k i, T.: Dohoda Ústředního výboru Od-
borového svazu zemědělských pracovníkl1 a Ústředního výboru
Společnosti polských geodetů v otázce realizace usnesení pléna
Ústřední rady odborl1 a Ústředního výboru Vědeckotechnické or-
ganizace ze dne 2. prosince 1969, str. 141-142

Z i e I i lÍ s k i, A.: Předávání nových pozemků do užívání účastní·
kům scelování, str. 143-145

Ni e b i e I s k a, B.: Poznámky k využití půdní zemědělské mapy
při srovnávacím oceňování pozemků, str. 145-147

B a I' I i k, M.: Provádění pozemních prací magnetometrem kombi·
novaným s torsní nití a jejich využiti V geodézii, str. 148-153

P ~ k a I s k i, M. - P r 6 s z Y lÍ s k i, W.: Výzkum některých způ'
sobů určování odchylek bodů Inženýrských staveb od svislé
vztažné plochy, str. 153-156

D 'I b I' o W s k I, W. aj.: Výzkum svislosti televizní věže v Olštýně,
str. 157-160

B r y š, H.: Zařízení pro stabilizaci nástěnné polygonové značky,
str. 160-161

Z i e I i lÍ s k I, J.: Sympozium v Praze na téma technické mapy
města, str. 1d1-1d3

K o w a I s k i, J.: Byl Bohdan St~plelÍ, asistent projektanta, vineo
svou smrtí?, str. 163-164

K a milÍ s k i, M.: Záznamy o nehodách mluví ... , str. 164-165
W ó j c i k, S.: Využiti laserl1 při fotogrammetrických pracích -
současný stav a perspektivy rozvoje, str. 175-180

S t I' zem s k i, M.: Problém klasifikace obrysl1 v tematických ma·
pách znázorňujících přírodní a hospodářské jevy, str. 181-184

D u I s k i, T.: 10. zasedání Geodetické a kartografické rady, str. 185
až 186

S z y malÍ s k i, M.: Zasedání stálého výboru FIG ve dnech 17. až
22. VlIl. 1970 v Budapešti, str. 187

K w i e ci e lÍ, W.: M. Koperník a geodézie, str. 188-169
K a i m i e I' c z a k, Z. -K 1 o pot o w s k i, J.: Scelování pozem·
ků jako základní problém v oblasti zlepšování polního hospo·
dářství ve vojvodství Varšavském, str. 189-192

S t I' Z a 1 k o w s k i, J.: Geodetická inventarizace nově budovaných
podzemních zařízení v městě Lodži, str. 192-195

P i a n k o, E.: Elektronická výpočetní technika ve Varšavském geo·
detickém podniku, str. 195-198

DO w n a I' o w I c z, J.: použití Wildova dálkoměru Distomat DI-10
a Wildova gyroteodolitového nástavce GAK-1 pro zaměřování geo·
detických podkladů, str. 198-199

G o c a I, J. - S o 1 t Ys, M.: Geodetické metody určúvání prl1hybů
a vybočení střešních nosníků, str. 199-203

R i t tel', A. - R i t tel', K.: Geodetické práce při stavbě vodní
přehrady ve Wloclawku, str. 204-208

T Ym o w s k i, S. J.: Kongres delegátů pobočky Společnosti pol·
ských geodetů v Lublině, str. 209-210

Bab i c z, J.: Historický rozvoj polské geodézie za období 251etého
trvání PLR, str. 215-216

Li n sen b a I' t h, A.: Činnost FIC před kongresem ve Wiesbadenu,
str. 217-219

K o n i e c z n y, J.: Návrh nového rozdělení technických komisí
Mezinárodní fotogrammetrické společnosti, str. 220

D w o I' a k, Z.: Atlas politických přeměn ve světě ve 20. století,
str. 221-222

Současné problémy kartografie zemědělských pozemků, str. 222
U hry n o w s k i, A.: Magnetická měření v prostoru Baltického
moře, str. 223-224
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4. ledna 1967 - před 5 lety zemřel akademik Josef
Ryli a v ý, profesor geodézie na ČVUT. Byl čelným před-
stavitelem čs. geodézie a zakládajícím členem Čs. aka-
demie věd, za jeho zásluhy mu byl udělen Řád práce.
Akademik Ryšavý věnoval převážnou část svého činoro-
dého života pedagogické práci. Byl několikrát děkanem
!i:tkulty zeměměřické, později i rektorem ČVUT. Větši-
na čs. zeměměřických inženýrů, i když nebyli jeho žáky,
zná akademika Ryšavého z jeho znamenitých knih
"Geodézie" a "Vyšší geodézie". (Narodil se 6. 1. 1884)

8. ledna 1642 - před 330 lety zemřel vynikající italský
fyzik a matematik GaIiIeo GaIiIei. Byl zakladatelem dy-
l1amiky, v r. 1590 formuloval zákon volného pádu,
r. 1596 zákony kyvadla, v následujících letech další
zákony a poučky. Konstruoval první hvězdářský dale-
kohled, pomocí kterého prakticky ověřil Koperníkův
systém a objevil první čtyři měsíce Jupiteru. Své objevy
zveřejnil v mnoha knihách. (Narodil se 1564.)

11. ledna 1967 - před 5 lety byla ustavena samostatná
sekce geodézie a kartografie CSVTS a tím umožněna
našemu oboru bohatší odborná činnost na půdě vědec-
ko-technické společnosti.

21. ledna 1962 - před 10 lety zemřel Ing. Antonín
Kovaříček, profesor na střední priimyslové škole země-
měřické v Praze. Většina starších zeměměřičů jej však
zná, jako zástupce přednosty odd. pro nové měření ka-
tastrální v Praze. Mnozí jeho spolupracovníci dodnes
vzpomínají na tohoto pečlivého, přesného i přísného,
vždycky však spravedlivého vedoucího. Stejně tak vzpo-
míná, naše mladá generace technikii, na svého profe-
sora. (Narodil se 14. ledna 1898 v Česticích).

22. ledna 1892 - před 80 lety se narodil v obci Černoví-
ře, okres Olomouc, Ing. Frantiliek CtvrUík, přednosta
měř. odd. města Brna. Po studiu v Olomouci navštěvoval
vys. školu technickou v Praze a v r. 1914 složil stát.
zkoušku na učebném běhu pro vzdělání zeměměřičii.
Po válečných letech a praxi v několika místech, přijal
místo u měřického a regulačního odd. stav. úřadu města
Brna. Zde se stal nejbližším spolupracovníkem Ing. J. Peňá-
ze. Od června 1931, po dobu více než 20 roků, stál včele
osamostatněného měřického oddělení stav. úřadu Brna.
Z jeho prací je třeba vzpomenout budování geodetic-
kých podkladů pro regulační plán města, po připojení
22 venkovských politických obcí. V té době, krátce po
skončení 1. světové války, to byla ohromná práce pro
malý počet zaměstnancii měřického oddělení. Výčet
těchto náročných prací by zasluhoval samostatné zpra-
cování. Bohatá byla i veřejná činnost Ing. Čtvrtlíka. Byl
dlouhá léta členem Spolku českých zeměměřičii, před-
sedou brněnské zeměměřické skupiny SIA a místopřed-
sedou brněnského odboru SIA. Byl členem zkušební
komise pro II. stát. zkoušku na vys. škole technické
v Brně. Publikoval řadu odborných pojednání a přednesl
mnoho přednášek. Jubilantovi lze jen přáti hodně zdraví
a zaslouženého klidu po celoživotní odborné práci, ke
zdaru našeho oboru.
17. února 1612 -před 360 lety zemřel Martin Bocháček
z Nauměřic, český matematik a astronom, rektor Karlo-
vy university. Spolupracoval· s Tychonem de Brahe
a Janem Keplerem. Pečoval o rozvoj školství v době
předbělohorské, byl předchůdcem Jana Amose komen-
ského.
1. března 1842 - před 130 lety se narodil prof. Dr WH-
helm Jordan, autor a tvůrce první geodetické encyklo-
pedie, která sloužila za vzor mnoha dalším geodetickým
učebnicím. Jeho dílo je neustále živé, němečtí zeměměři-
či si váží tradice této učebnice, vycházející ve stále no-
vých, doplňovaných a na současný stav uváděných vy-
dáních. Je velkou ctí být spoluautorem v této encyklope-
dii. (Zemřel 17.' dubna 1899 v Hannoveru).
2. března 1862 - před 110 lety se v Moravských Bu-
dějovicích narodil Ing. Dr. h. c. Eduard Doldal, profesor
vysoké školy technické ve Vídni a její dlouholetý rektor.
Chtěl se původně věnovat středoškolské profesuře,
studoval matematiku, deskriptivní geometrii a fysiku.

Při tom však již poslouchal nižší a vyšší geodézll
a astronomii na vídeňské technice. Celý život se věnoval
výchově zeměměřických pracovníků středoškolských
i vysokoškolských, nejprve v Sarajevu, pak v Lubně
a nakonec ve Vídni. Má velkou zásluhu o zeměměřické
studium ve střední Evropě. Byl velmi agilní i ve veřej-
ném zeměměřickém životě a je zakladatelem meziná-
rodní fotogrammetrické společnosti.

15. března 1887 - před 85 lety se narodil v Kunštátě
na Moravě Ing. Dr. Josef Růžička, dlouholetý redaktor
Zeměměřického věstníku. Jeden z prvních průkopníků
fotogrammetrie v Československu. Byl spoluzakladate-
lem Čs. fotogrammetrické společnosti a prvním docen-
tem fotogrammetrie na Vysoké škole zemědělské v Brně.
Zastupoval naší republiku na mnoha fotogrammetric-
kých i zeměměřických kongresech. Velmi se též zaslou-
žil o prodloužení zeměměřického studia.
1772 - před 200 lety se narodil František Hiittenba-
cher, inženýr na Schwarzenberském panství. Za svého
piisobení v tomto místě byl majitelem pověřen vyhoto-
vením mapy panství OrHk, Zvíkov a několika Lobko-
wických statkii. Své měření založil na trigonometrické
síti s počátkem souřadnic na vrcholu věže hradu OrHk.
Základnu určil ze tří přímo měřených délek. Srovnání
měření provedená prof. Petříkem ověřila, na tu dobu
vysokou přesnost tohoto mapování, v měř. 1 : 5184 odvo-
zeného z palcové míry.
1862 - před 110 lety byly provedeny první zkoušky
prof. Kořistkou, vyhotovovat pomocí fotogrammetrle
polohopisné plány. Vzhledem k tehdy obtížnému prová-
dění fotografických prací, pracovalo se na mokré desky,
prof. Kořistka se prozatím ~alších zkoušek vzdal.

TeMbek

Dne 19. 1. 1912 se v Brně narodil Ing. Dr. RNDr Karel
Svoboda, býv. vedoucí odboru min. výstavby a techniky
ČSR, nyní náměstek ředitele KERAMOPROJEKTUPraha.
Po studiích na reálce, absolvoval v r. 1933 zeměměřický
obor stavební fakulty vys. školy technické v Brně. Po
skončení studia pracoval v 1. 1933-34 na VŠT v Brně
jako asistent prof. Semeráda, odtud odchází na dva roky
do, praxe k inspektorátu kat. vyměřování v Trenčíně a Ko-
šicích. V r. 1936 se vrací do Brna a působí u prof.
Ing. Dr. A. Tichého, jako asistent geodetického ústavu
vysoké školy zemědělské. V té době spolupracuje na
výzkumných úkolech Stát. výzk. stanice lesnické geodé-
Zle a fotogrammetrie vedené prof. Tichým.
V létě 1937 odjíždí, na své náklady, na studijní cestu

do Švýcarska, aby se seznámil s organizací státní
a městské geodetické služby a s prováděním fotogram-
metrických prací. Znovu pracuje u inspektorátu kat.
vyměřování na Slovensku, odkud v r. 1938 odchází
zpátky do Brna, kde po složení předepsané zkoušky, do-
sahuje oprávnění civilního geometra. V tomtéž roce
získává na VŠT v Brně doktorát technických věd. Civilní
praxi vykonává až do r. 1946. Většinou prováděl nová
měření měst, významné však jsou i geodetické práce pro
urbanistické účely, když spolupracoval s nár. umělcem
prof. arch. B. Fuchsem DrSc. Pro své pedagogické
i praktické zkušenost! byl v zimním semestru šk. r.
1946/47 pověřen suplováním přednášek z geodézie, fo-
togrammetrie a geodetického počtářství, za onemocně-
lého prof. Semeráda.
Jeho další praktická činnost byla velmi bohatá. Pra-

coval většinou v projektov9'ch ústavech, zejména v "Ke-
ramoprojektu", kde se podílel na mnoha významných
akcích na Slovensku. V r. 1957 byl přeložen na ústředí
tohoto ústavu do Prahy, kde vedl komplexní průzkumný
odbor pro geodézii, stavební geologii, geofyziku a hydro-
logii. V r. 1962 byl přeložen do Výzkumného ústavu po-
zemních staveb a v r. 1965 na min. stavebnictví, jako
vedoucí odboru technicko-ekonomické koncepce. S fe-
derativním uspořádáním státu byl v r. 1969 převeden na
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min. výstavby ČSR ve funkci vedoucího odboru a v r.
1971 pověřeq funkcí náměstka ředitele Keramoprojektu
Praha.

Jeho zájem o geologii, jej přivedl na přírodovědeckou
fakultu brněnské university J. Ev. Purkyně, kde v r. 1957
ukončil studia, při zaměstnání, a stal se promovaným
geologem. V r. 1969 pak dosáhl titulu doktora přírod-
ních věd. Jeho činnost v oboru inž. geologie bude jistě
zhodnocena jinde.

Přes své velké pracovní zatížení se nevyhýbá ani prá-
ci veřejné. Je od r. 1964 členem rady ONV Prahy 6
a zastává funkci předsedy komise pro výstavbu.

Všestranný zájem, rozsáhlá a velmi bohatá praxe se
samozřejmě odráží i v jeho literární tvorbě. Uveřejnil
přes 120 článki'J a pojednání v našich i zahraničních
odborných časopisech, z nichž polovinu tvoří články
z oboru geodézie a fotogrammetrie. Od r. 1969 je členem
redakční rady našeho časopisu.

Jubilant se muže pochlubit celou řadou získaných cen
a čestných diplomu, z nichž zasluhuje zvlášť vyzvednout
zlatou medaili císaře Haile Selasié 1., kterou obdržel za
studii rekultivace Damakilské nížiny a za přehled roz-
voje etiopské kartografie, geologie a geofyziky.

Do dalši práce přejeme mnoho zdraví a neutuchají-
cího elánu.

Seznam diplomových prací, obhájených
absolventy studia zeměměřického
inženýrství na stavební fakultě
ČVUT v Praze

v prosincovém terminu
v roce 1967

G - na katedře geodezie a pozemkových úprav
VG - na katedře vyšší geodezie
M - na katedře mapování a kartografie
SG - na katedře speciálni geodezie

SG - Bar o n o v á Milena
Perspektivní plán a projekt prací druhé etapy eviden-
ce nemovitostí v podmínkách velkoměst

VG - F i s c her o v á Helena
Vlastnosti libel

G - K a r i m Sabri
Polohopisné a výškopisné zaměření a zobrazení pri'J-
zkumné šachty a štoly

M - Pop p e o v á Eva •
Srovnán! přesnost! zvětšeného výškopisu z měřftka
1:1000 do měřítka 1:500 s vyhotoveným originálem

VG - S e i t z o v á Ružena
Vyrovnáni trigonometrické sítě

SG - S P u r n á Dagmar
Sledováni vodorovných ,a svislých posuvi'J v poddolo-
vaném územi dolu Gottwald II

M - Srp Jiři
Údržba EN v obci Zlončice, okr. Mělník a porovnam
výsledki'J měření podrobných bodi'J metodou protínání
a polární při použití dálkoměru BRT006

SG - Suk Jan
Sítě výškových bodi'J v investiční výstavbě

M - S ť a s t n á Marie
Skolní všeobecně- zeměpisná mapa Střední Ameriky

M - V y s I y šel o v á Jitka
Projekt speciální mapy vodních komunikaci v ČSSR

SG - W i e n e r o v á Helena
Přesnost vytyč oVací sftě určené trojúhelníkovými ře-
tězci

VG - Ž a I u d o v á Dagmar
Přesnost délky odvozené trigonometrické strany

SG - A I s t e r o v á Dagmar
Ověření přesnosti vytyčení podrobných bodi'J čtver-
cové sítě

M - B e ň o v á Viera
Technický projekt plastického reliéfu Tichého oceánu
v měřítku 1 : 40 000 000

SG - Bět í k Oldřich
Vyrovnání souřadnic bodfi mikro trigonometrické sftě
a určení vodorovných posuni'J údolní přehrady

SG - Brtvová Jana
Řešení trasy městského okruhu v úseku JinQIlice-
Břevnov

VG - C e m per Vladimír
Zkou3ka gyrotheodolitu Gi-C 1

G - Čadová Jarmila
Projekt hlavní polní cesty a výškopisný podklad pro
odvodnění pozemki'J

M - Č e rve n k o v á Anna
Technický projekt propagační a informační publikace
města

G - Čí h a I Jan
Grafy pro určení korekcí přesně měřených délek

G - Dolínková Jana
Základní plán závodu 1:500 skladu Zemědělského vý-
kupního a zásobovacího podniku v Chotěboři

SG - D vo ř á k František
Ověření funkce laseru jako vytyčovacího přístroje

SG - E n g I e r Miroslav
Provedení ověřovacích zkoušek a stanovení podmínek
při vytyčování vertikály pomocí dfilního laserového
provažovače

M - F i č o r Dušan
Technický projekt Hypsometrické mapy ČSSR

M - F i f k a Václav
Rozbory zbytkových chyb universálních vyhodnoco-
vacích stroji'J laboratoře fotogrammetrie

VG - F í I a Karel
Srovnání vlivu ruzných korekcí z nivelační refrakce

M - F u h r m a n n o v á Eva
Technologie zpracování Podrobné inženýrsko-geolo-
gické mapy 1:5000

VG - H a a s Antonín
Transformace souřadnic v prostoru Vinařická Hora

SG - H a bar t o v á Václava
Základní plán závodu ZPA Čakovice

G - H a š p lov á Kristina
Přesnost geodetických metod pro polohopisné měření
Prahy v měřítku 1:500

SG - Hes o u n o v á Eva
Projekční a technologická příprava zaměření a zhoto-
vení výkresu Obecního domu hlavního města Prahy
v měř. 1:50

SG - Hessová Jarmila
Vyrovnání mikrotrigonometrické sítě tvořené řetězci

SG - H o I u bál' Ivan
Projekt směrové a výškové úpravy tratě při generální
opravě koleje v Úseku železniční trati Plzeň-Zelezná
Ruda

SG - Hon a lov á Hana
Vyrovnání mikrotrigonometrické sítě tvořené řetězci

VG - Hor á č e k Josef
Vyšetřování geomagnetického pole a jeho změn na
území Čech a Moravy

G - Hoř e j š í Eva
Zaměření změny vodního toku v N. Včelnici

G - H r d á Vítězslava
Vyhotovení JžP a geometrického plánu části HrděJo·
vické spojky

G - H u š á k o v á Jitka
Zpi'Jsoby řešení a výpočtu tachymetrických rovnic
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SG - C h r á s t Ivan
Návrh technologického postupu geodetických prací
při použití automatického směrovacího stroje Plasser
AL-204 a měřický test stroje v podmínkách ČSD

M - C hro m Ý Ludvík
Posouzení přesnosti souboru polygonových pořadfi

G - J á c h i m o v á Marie
Projekt hlavní polní cesty a výškopisný podklad pro
odvodnění pozemkfi

SG - Jan k o Josef
Přesnost vytyč ovací sítě určené rfiznými metodami

G - Je k I Jan
Zaměření a vyhotovení části základního plánu závodu
v měř. 1:500 pro Severomoravský prfimysl masný n. p.
'v Martinově

VG - Jel í n k o v á Jiřina
Vyrovnání družicové triangulace

M - Jež k o v á Zdeňka
srt pevných bodd map evidence nemovitostí

G - J o c h Petr
Situační a výškopisný plán v obci Smrkovice

VG - J u r č e k Břetislav
Zaměření podzemních pllostor - sklepfi v historic-
kém jádru města Tábora

M - Juríková Danica
Technický projekt plastického reliéfu Antarktidy
v měř. 1 : 20000000

G - K a dle c. Vladimír
Generel projektu pozemkových úprav pro JZD Lom-
nice n. P., okres Semily

G - K a f k a Oldřich
Situační a výškopisný plán v obci Smrkovice

M - K n o b I o c h Miroslav
Přesnost výškopisu map velkých měřítek vyhotove
ných fotogrammetricky

G - K o n e č n á Marta
Generel projektu pozemkových úprav pro JZD Kounice
u C. Brodu, okres Nymburk

M - K o t e k Jan
Zaměření "Jezuitského vodovodu" ve Znojmě

VG - K r a t o c h v í I Petr
Rozbor přesnosti určení času pasážníkem

M - K r e b s o v á Miroslava
Metodika zkoušek přesnosti stereokomparátorfi

SG - Kr t e k Václav
Měření deformací a nárfistu koksárenské baterie geo-
detickými metodami

SG - K u b á k o v á Marta
Základní plán závodu CVK Pečky

VG - K u P č í k Ladislav
Praktická zkouška nové dálkoměrné latě

SG - Kuře Otakar
Směrová a výšková úprava pro rekonstrukci železnič-
ního svršku v km 102,1-104,2 tratě Tábor-Praha

SG - K v a p il Petr
Zhodnocení přesnosti polygonových pořadfi zaměře-
ných paralakticky a Durněvovou metodou

SG - L a v i č k a Luděk
Vytyčovací síť prfimyslového závodu SONP Kladno
ve Dříni

M - Let ti Dtto
Využití komplexní údržby evidence nemovitostí pro
technickohospodářské mapování

G - M ach a n o v á Miluše
Pozorování sedání a náklonu 'vodojemu v Rozdělově
u Kladna '

SG - M a I í n s k Ý Miloslav
Základní plán závodu SONP Kladno

VG - Mat ě j František
K přesnosti astronomickogravimetrické nivelace

VG - Mat ě j k o v á Lidmila
Výzkum refrakčních anomálií pomocí metody stej-
ných výšek

VG - Mat o u šek Dtto
Výpočetní program pro určování polodefinitivních
korekcí hodin z měření cirkumzenitálem

M - M a z u r Zdeněk
Zaměření sídliště pro notářsko-technické llčely

G - Med I í n Jiří
Použití moderních výpočetních metod při výpočtu
kubatur

SG - Med I í n o v á Eva
Projekční a technologická příprava zaměření a zho-
tovení výkresfi Obecního domu hlavního města Prahy
v měř. 1:50 a jeho okolí v měř. 1:200

M - M e r v a r t o v á Jana
Studie o přesnosti objemfi částí zemského povrchu
určovaných s použitím vrstevnicového obrazu topo-
grafické plochy

G - M i z e r a Zdeněk
Situační a výškopisný plán v obci Slabčice

M - N a v r á t i I Vladimír
Mapa vysokoškolských zařízení

VG - Ne d o m a Jan
Aplikace refrakční korekce v nivelační síti

VG - Ne p u s t i I František
Měření prfihybu kotevních lan vysokých televizních
a rozhlasových stožárfi

SG - N o v o t n Ý Josef
Zjištění posunfi hráze rybníka Svět

SG - O e h m o v á Zorka
Základní plán závodu SONP Kladno

M - On d r fi šek Jaroslav
Posouzení přesnosti technickohospodářské mapy od-
vozené z mapy v Křovákově zobrazení pro k. Ú. Lgeň

G - P e t r Svatopluk
Situační a výškové zaměření ,pro územní plán obce
Hovězí, okres Vsetín

VG - P e t r o v á Gabriela
Vyrovnání řetězce trojúhelníkfi s dalšími podmínkami

G - P e t r o v á Jana
Generel projektu pozemkových llprav pro JZD Lešany,
okres Benešov

M - Pe š o u t o v á Jaroslava
Návrh mechanizace konstrukční přípravy přehled-
ných map

VG - Píč o v á Jarmila
Vyšetření korelace střední topografické opravy a střed-
ní nadmořské výšky

M - P i k Jan
Měřická dokumentace památkového objektu

VG - P o I í v k a Pavel
Určení zeměpisné délky cirkumzenitálem metodou
přerušovaného osvětlení zorného pole

M - Pot Yš Petr
Posouzení kriterií dopustných odchylek při měření
délek dvojobrazovýin dálkoměrem Redta 002

SG - Pro c h á z k a Karel
Souřadnicové řešení křivkového pasu "Radlická"

G - R o s s I e r o v á Zdenka
Vyhotovení části geodetických Ipodkladfi pro řešení
asanace lokality "Petřín"

SG - Ryb á k o v á Marta
Řešení trasy městského okruhu llsek Zbraslavská-
Jinonice

M - S a n k o t Václav
Úplná reambulace východní části listu mapy č. 207
Praha v měřítku 1:1000

M - S c h i m m e r Ivan
Technický projekt podkladové hydrografické mapy
pro raj6nové plánování

G - S c hoř í k Karel
Přesnost BRT 006 s latí

M - S c h u I I erb a u e r o v á Marta
Určení deformací sypané hráze metodou pozemní fo-
togrammetrie

VG - S k oře p a Josef
Porovnání metod k vyhodnocení poloh družice z foto-
grafického materiálu

SG - S I a b i h o ude k Josef
Výpočet souřadnic bodů trigonometrické sítě hráze
u Žermanic v základní etapě

VG - Soukup Jan
Vyrovnání trilaterační sítě ve Starém Městě pod Sn.

G - S P ě v á č k o v á Libuše
Generel projektu pozemkových úprav pro JZD Krňa-
ny, okres Benešov

G - S t e h I í k Zdeněk
Situační a výškopisný plán v obci Smllkovice

M - S t e h n o Josef
Mapově podklady pro podrobný o.zemní plán obce
Zubří, okres Vsetín
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VG - s uch á n e k Vít
Řešení Laplaceovy rovnice s aplikacemi

M - Š e fr n a František
Standardní ofsetová tisková forma

G - Š i m e k Jaroslav
Situační a výškopisný plán v obci Slabčice

G - Š P i I a u e r Milan
Určení kubatur výsypek v Ejpovicích

G - Š t e f a n Zdeněk
Situační a výškopisný plán v obci Zběšičky

M - Tep I á Eliška
Využití základnového redukčníha tachymetru BRT 006
na středisku geodezie

5G - T e s a ř Jiří
Vytyčovací síť prfimyslového závodu SONP Kladno ve
Dříni

ve - V a ing á t Jiří
Výpočetní program pro určování času pasážníkem

G - Val ach Jindřich
PmJekt hlavní polní cesty a výškopisný podklad pro
odvodnění pozemkfi

M - Val e n t a Tomáš
Měřická dokumentace památkového objektu

M - Val š u b o v á Věra
Posouzení vhodnosti zobrazovacích zpfisobfi pro mapy
Země na jednom listě (planisféry)

SG - Vel e b n Ý Miloslav
Vyhotovení plánu železniční stanice Plzeň

50 - Ves e I á Marie
Řešení trasy pravobřežního polookruhu v Praze 10,
úsek mezi ulicí Záběhlickou a v Rybníčkách

M - Vít fi Zdeněk
Zakládání evidence nemovitostí v souladu s technic-
kohospodářským mapováním

G - V o š a h I í k o v á Marta
Vyhotovení JŽP - části Hrdějovické spojky

G - V o toč e k Zdeněk
Generel projektu pozemkových úprav pro JZD Sedmi-
horky, okres Semily

SG - Vy c hod i I Pavel
Ověření přesnosti vytyčení rámu čtvercové sítě

SG - Z věr e v Alexander
Určení svislých posunfi zemní hráze a sdruženého
funkčního objektu

G - Zvěřina Jaroslav
Určení polohy bodu řetězcem

Z cyklu vědeckých přednášek z oboru
geodézie na ČVUT v Praze

V pondělí 1. listopadu 1971 pokr,ačoval druhý 'ročník
cyklu přednáškou doc. RNDr. Bruno Budínského, CSc.,
pracovník,a stavební f,akulty CVUT na téma: Ortogonální
polynomy a jeji,ch aplikace.

Teorie ortogonálních polynomů, které se č,asto užíVlá
v geodézii, je velmi rOZiSáhM. Spolehlivě se orient{)l\7at
IV celé teorii je možné pomocí metod funkcionáln[ ana-
lýzy. Okolem př,ednállky bylo upozornit na tut·o, možnost.
Postupně byly uvedeny některé zákl,adn[ pojmy moderní
matematiky: ,u'l1leárn[ prostor, ska,lární součin, metrický
prostor, Cauchy-Riemanova posloupnost, úplný prostor,
Hilbertfiv prostor, Fourierovy řady, ortogonální poly-
nomy. Krátká zmínka byla věnována ortogonáln[m poly-
nomům diskrétní proměnné.
Závěr.em předná'š'ky uvedl autor několik poznámek k sou-
č,asné "Arclhite:ktuře" matematiky a k problémům výuky
matematiky a její mod'ernizace na vysokých ško.já'ch
technického zaměření, zvláště na g,eodetickém směru.

Diskuse s.e z.aměřil,a na i\ešení některý,ch konkrétních
problémů teoretické geodézi'e pomocí aplika,ce Fourie-
rovýcti ř,ad, na problém 'zbytku u těchto řad a na pro-
blematiku merody nejmenších čtverců.

Ing. VI. Radouch

528:330.413(437)

CALEK, F.
Au sujet du pronostic du développement de la
géodésie et cartographie tchécoslovaques.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 1,

pages 1-3; 14 lit.
Importance de l'élaboration des pronostics de l'évo-
lution il. long terme des branches principales de
la société socia1iste et l'état des travaux en Tché-
coslovaquie. Prépa'ratifs du pronostic de I'évolu-
tion de la géodésie et cartographie en Tchécoslo·
vaquie jusqu'en 1985.

52.8.526:6.022.6:528.236
VYKUTIL,J.
Transmission des azimuts déterminés par gyro-
théodolites sur angles de direction dans les syste-
mes de coordonnées horizontales.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 1,

pages 4-7, 2 illustrations, 5 lit.
Transmissions des azimuts sur angles de direction
en général. Transmission des azimut s sur gise-
ments comptés du sud dans le systěme de coor-
données du Réseau trigonomélrique cadastral
unifié, détermination de la correction L,A, cal cul
de la convergence et des corrections de direction
sur la droite de jonction directe. Transmission
des azimuts sur gisements copmtés du nord dans
le systěme de coordonnées S-42.

528.14
KUBACEK,L.
La compensation des valeurs (premiere partie).
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 1,

pages 7-10.
Réflexions sur la compensation comme coordinatif
fonctionnel des valeurs compensées aux valeurs
mesurées. Structure des cas particuliers de com-
pensation. Compensation combinée effective. Com-
pensation ďaprěs la méthode généralisée des
moindres carrés.

528.913:778.14
KOSAR,K.

Mise en valeur du microfHm dans le domaine de
la création des cartes.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 1,

pages 11-16, 5 illustrations, 11 lit.
Emploi du microfilm en Tchécoslovaquie et avan-
tages ďune documentation 11la base de microfilm
dans le domaine de la chéation des cartes. Pro-
priétés et emploi ďéquipement convenable, maté-
riaux et méthodes photographiques employées
pour le microfilm vu la spécification des exigen-
ces de la création cartographique.



Racionálně
pracovat

proměřovacími
přístroji

nejmodernější
konstrukce

z JENY

Systém
GEOmat

s programem plným energie
a výkonu

Vysoká přesnost,
jednotný konstrukční princip,
souosé uspořádání jemných pohonů,
automatický výškový index,
přímý dalekohledový obraz,
kombinované u.místění svěrných pák;
snížení hmoty,
výrazný tvar,
výměnné příslušenství a další novinky;
výhodný servis,
nízká cena,
bez nutnosti údržby.

VEB CARL ZEISS
JENA


