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Optimalizácia vyhodnotenia
ZOSUVOV

Ing. Milan Fabián, CSc., Ing. Jozef Kožár,
doc. Ing. Štefan Sokol, CSc., Katedra geodézie

Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave

Použitie geodetických metód pri sledovaní dynamiky
zosuvných územi poskytuje kvantitativne charakteristi-
ky daného geologického prostredia vyjadrené hodno-
tou priestorového posunu, ktorú získame na základe
opakovaných geodetických merani, realizovaných v ur-
čitých časových intervaloch (epochách). Z hl'adiska po-
užitých geodetických metód mažeme určenie priestoro-
vého posunu rozložil' na dve samostatné úlohy:
I. určenie polohového posunu,
2. určenie zvislého posunu.

V článku sa zaoberáme určovaním absolútnych polo-
hových posun ov, ktoré počítame podľa vzl'ahu:

~~I = [(fr,' - [3§')' ([37' - f3{;1)] c,

kde je A~= (f3{;" fJ(~') vektor súradníc bodu Pk určených
v časovej epoche to (základná epo-
cha),

Plk = (/-1,,, 87') vektor súradníc bodu Pk určených
v časovej epoche ti'

Geodetickým základom merania horizontálnych po-
sunov sú geodetické polohové siete, ktoré pozostávajú

z pevných bodov, realizovaných tzv. l'ažkou stabilizá-
ciou a umiestnených mimo aktívnej zóny zosuvu.
Z ekonomického hl'adiska je žiadúce aby ich počet ne-
bol veľký' (podľa rozlohy lokality 3- 7 bodov). Z geode-
tického hl'adiska je výhodné ak tvoria pravidelné obraz-
ce s konfiguráciou vhodne prispasobenou morfológii
terénu. Pevné body vytvárajú základ vzl'ažnej sústavy
na ktorú pripájame siel' pozorovaných bodov, ktorých
počet závisí od členitosti terénu, vel'kosti a významu zo-
suvu. Pozorované body sa volia po konzultácii s geoló-
gom na miestach významných z hľadiska ďalšieho vý-
voja zosuvnej lokality. Nie je teda možné prisp6sobil'
ich konfiguráciu geodetickým požiadavkám.
Z praktického hl'adiska zohráva d6ležitú úlohu pres-

nosl' merania posunov, ich interpretácia, metodika me-
rania a vol'ba vhodných prístrojov. Pozornosl' upriami-
me na matematickoštatistický model spracovania opa-
kovaných geodetických merani zosuvnej lokality. Navr-
hovaný postup spracovania je aplikáciou poznatkov
uvedených v [I], [2], [3], [6], [7], [9] a niektoré výsledky sú
prezentované na troch príkladoch spracovania epocho-
vých meraní zosuvnej lokality "Klieština". Rozmiestne-
nie pevných (F) a pozorovaných (P) bodov na lokalite
"Klieština" je na obr. I.

2. Matematickoštatistický model spracovania
geodetických meraní

Matematickoštatistický model spracovania geodetic-
kých merani predpokladá dvojetapovú geodetickú siel',
pozostávajúcu zo siete pevných bodov (I. etapa) a siete
pozorovaných bodov (2. etapa - obr. I). Meranie I.
a 2. etapy opakujeme vo viacerých epochách, pričom
v každej epoche sa opatovne zmeria I. aj 2. etapa podl'a
rovnakého observačného plánu, s rovnakou technoló-
giou i prístrojovým vybavením. Výpočet je vykonaný
v lokálnom súradnicovom systéme v dvoch fázach:
I. fáza - odhad súradníc pevných a pozorovaných bo-

dov a ich charakteristík presnosti,
2. fáza - štatistické testovanie meraných a vyrovna-

ných parametrov.
V I. fáze sa riešia tieto úlohy:
a) odhad súradníc pevných bodov samostatne pre kaž-
dú epochu,

b) odhad súradníc pozorovaných bodov v jednotlivých
epochách s uvážením presnosti siete pevných bodov,
ktorej súradnice ostávajú nezmenené,

c) výpočet charakteristik presnosti v podobe globálnej
kovariančnej matice (GKM), relativizovaných a ab-
solútnych elips stredných chýb,

d) aposteriórna analýza odhadnutých parametrov.
1991/89
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Proces merania uhlov a dÍžok v epoche ti po vykona-
ni fyzikálnych a matematických redukcií modelujú vek-
tory Y:I = (YiI' YiZ;···' Yi"l) v I. etape a Y:z = (Yil'
Yi2," ., Yi/d v 2. etape. Kvůli stručnosti v ďalšom texte
vynecháme index i označujúci epochu, pokiaf to nebu-
de mať vplyv na zrozumitefnosť uvádzaných vzťahov.
Vektory YIa Yz sú realizáciami náhodných premenných
111- NI/I (E[11I]; ~I)' resp. 11z - NI/z (E[112]; ~z), pričom
~j =ci;Vj = 9,.,[V,.}+ (9,,/9,.})V,tl, kdej= 1,2je index oz-
načujúci etapu a ci; je a priori neznáma disperzia. Mati-
ca Vi je známa (njxn) rozmerná, regulárna matica, 9{.)
a 9" sú variančné komponenty charakterizujúce pres-
nosť realizovaného uhlového, resp. dÍžkového merania,
ktorých pomer 9j 9'0je známy.
Vektory YI E RI/' a Yz E RI/z z výberového priestoru

sprostredkujúcich veličín a ich stredné hodnoty sú so
súradnicami bodov geodetickej siete viazané vzťahmi:

E[111 lPI] = t(pn + Xlop"

u [~;] + (CXz) [~~~] =

= u [P~] + C8:p + X,8Rp~ I .. 1'2,

kde značí E[111 lPI], E[11z IP" pz] stredné hodnoty vekto-
rov merania YI a Y2,
pro /iPI E Ti,j k I rozmerné vektory približných
súradníc, resp. prírastkov k približným súrad-
niciam bodov prvej etapy z parametrického
priestoru Tkl c Rkl, PY, 8Pz E Tkz k2 rozmerné
vektory približných súradníc. resp. prírastkov
k približným súradniciam bodov druhej
etapy z parametrického priestoru Tk2 c Rkl,

{
ot(P")}

X, = O(PI;' (nI x kl) rozmerná matica

plánu siete I. etapy s hodnosťou R(XI) =
k I <; nI,

_ { 2Jf[~U }
(CX2) - é1[(PI)' (P2)'] n2 x (kl + k2)

rozmerná bloková matica pričom C je (n2 x
k I) rozmerná incidenčná matica, charakteri-
zujúca vzájomný vzťah medzi bodmi I. a 2.
etapy a X2 je (n2 x k2) rozmerná matica plá-
nu siete bodov 2. etapy.

Na odhad vektora (jI použijeme vzťahy pre 5. lineár-
ny model merania (nepriame meranie vektorového pa-
rametra so systémom podmienok) [8, s. 134]. Parametre
modelu spÍňajú q podmienok

čo vo vektorovom tvare mažeme zapísať b + B 8PI =
00, pričom predpokladáme, že platí q <; n I a hodnosť
matice B je R(B) = q. Lineárne nevychýlený, združene
efektívny odhad (LNZEO) vektora 131vypočítame pod-
l'a vzťahu

P,(11I) = Pf + (X;V1IXI)-' X~V1141-
- (X;V,-'XI)-IB; [BI(X;Vj IXI)-IB;rl
[b + BI(X;V,-IXI)-IX;V11;1]'

kde ;1 = 111- tep;,) a kovariančnú maticu t.p, (,) vypočí-
tame:

t.pJ.) = var[PI(.)] =
= Ui {(X;V,IXI) I -
- (X;V,'XI) lB' [B(X;V1IXI)-'B'r 'B(X' ,V, IXI) '},

kde cTf = (V;V1Iv,)/(nl + q - kl)
VI = [;, - X,8P,(11I)]'

Ďalšou úlohou je podfa 2. lineárneho modelu me-
rania (nepriame určenie vektorového parametra) [8,
s. 126] vypočítať LNZEO parametra P2 za predpokladu,
že k2 < 112. Pri prechode k druhej etape rešpektovanie
faktu, že parametre prvej etapy sú odhady (realizácie
estimátoru charakterizované odpovedajúcou kova-
riančnou maticou), vedie k nasledujúcej transformácii
vektora merania

E [ 11z - CSPI - U (~;)] = Xz8P2,

R = var [ 11z - CSPI - u(~;)] = ~2

(3)

+ Ct.p,C'.

Hodnosť matice R je R(R) = n2.
Odhad neznámych doplnkov k približným parametrom
bodov 2. etapy reprezentovaných P2 vypočítame

P2 = P~ + SP2 = P~ + (X~R-'X2)-IX~R-I;2' (4)

kde ;2 = 11z - u[(P~)', (P~)'].
Uvedené vzťahy zohfadňujú vplyv štatistických

vlastností chýb bodov I. etapy na body 2. etapy. Tento
vplyv je vyjadrený štatistickými momentmi druhého rá-
du, ktoré sú východiskom na vytvorenie GKM siete I.
a 2. etapy. Pri dodržaní symboliky pre í:GKM platí

[
í:p, - í:p,C'R -IXz(X;R - IXZ) -I]

- (X;R - IXZ) - IX;R - ICí:P1 (X;R - IX2) - I .

(5)
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fy. F1 18 F1,18
fy.,

1 _3.5cC 0.280 3.064 17.0cC 8
2 _0.2cC 0.001 0.447 4.9mm 9
3 _4.3cC 0.432 F1,18(5%)= 0.679 6.1mm 10
4 43.4cC 41.539 4.41 52.940 58.7mm 11=
5 _38.0cC 41.103 0.068 -1.9mm 12
6 -25.7cC 14.138 48.534 50.5mm 13
7 26.2cC 17.341 0.391 5.0mm 14

Aposteriórna analýza presnosti pozostáva z porovna-
nia empirických charakteristík presností ziskaných z na-
meraných údajov a plánovaných charakteristík presnos-
ti. Estimát smerodajnei odchýlky a, podra [4. s. 122]
nesmie vybočit" z intervalu

a'l , 0'"<a
"
- 1.96/. .: ap -, 1.96 ~--- >.

v2(n-k) ~2(n-k)

Pripadné nesúlady medzi ar a ar mažeme vysvetlit" apo-
steriórnou analý'zou vektora opráv Vi = [~, - X/ill, (.)].
ktorého kovariančnú maticu vypočitame

var(v,) = ~i - Xi(X:~) IXi) lX:.

Za predpokladu norma lity /7;a nepasobenia systematic-
kých chýb je E [vi] = O a pre I-tu opravu 1', je smerodaj-
ná odchýlka O,' = {~i - X;(X;~, lX,) X'}rr. Počet opráv
vačších ako 2?r, nemá prekročit" 5° II Z celkového počtu
merani. Merania. ktorých opravy nespí'iajú uvedenú
podmienku identiťikujú miesta v štruktúre siete. kde ne-
bola dodržaná projektovaná presnosť.

Použitím matematickoštatistických testo v pri spracova-
ní opakovaných geodetický'ch meraní sledujme tri zá-
kladné ciele.
a) Analýzu meraných hodnot v 1. etape pri jej opako·

\anom meraní s cierom. overenia stálosti pevných
bodov, resp. identiťikácie pevného bodu, ktorý zme-
nil svoju polohu.

b) Analýzu meraných hodnot v 2. etape pred jej eťek-
tivnym pripojením na I. etapu s cierom odhalit" prí-
padné vplyvy, spasobujúce signiťikantné rozdiely
medzi etapami, pred odhadom súradníc pozorova·
ných bodov.

c) Interpretáciu nameraných (teoretických) horizontál·
nych posunov výpočtom siloťunkcie štatistického
testu.
Na analýzu meraných údajov podra od sek u a). b).

použijeme testovaciu štatistiku odvodenú v [I]. Testuje-
me nulovú hypotézu Ho pre odsek a), že spoločné para-

metre siete I. etapy určené v i-tej epoche a i -+- I epoche
sa rovnajú, resp. pre odsek b), že spoločné parametre
siete 2. etapy (polygónový t"ah) a siete I. etapy, tj. dížka
medzi začiatočným a koncový'm bodom polygónového
ťahu a orientačné uhly polygónového ťahu, určené z pa-
rametrov siete I. etapy sa rovnajú zodpovedajúcim pa-
rametrom určeným z merania siete 2. etapy v i-tej epo-
che. Tvar testovacej štatistiky je tento

F",,, i,(a) =

([0- XIPI ~L(Q -+- QO) 1[0 - X!PI (171)])_~

a'l ' (7)

kde znači II počet testovaný'Ch parametrov.
o nilhodná premenná reprezentujúca vektor

testovaných parametrov určený z namera-
ných hodnot \' i -+ 1 epoche. resp. v druhej
etape. po príslušnej redukcii z !inearizácie.

XJi(17I) odhad testovaných parametrov ur-
čený z parametrov i-tej epochy, resp. siete
I. etapy,
° _ var[XIP( 171)]

Q -- -, - matica váhových koeťi-
0'1

cientov testovaný'ch parametrov (určený'ch
z estimátov súradnic i-tej epochy. resp. zo
siete I. etapy), vztiahnutých na estimút
jednotkovej disperzie siete I. etapy 0-1',

var( 0)
Q = --o -, _. matica váhO\ých koeťicien-al-

tov testovaných parametrov (určených
v i -+- I epoche, resp. zo siete 2. etapv),
vztiahnutých na 0-1', .

Fr,,, dal kritická hodnota centrálnej Fi-
sherovej-Snedecorovej náhodnej premen-
nej s II a (n - k) stupňami vornosti na hla-
di ne významnosti a.

V uvedenom teste ide o porovnanie zhody testova-
ných parametrov nameraných v 2. etape, resp. i -+ I
epoche a tých istý'ch parametrov odhadnutých v I. eta-
pe, resp. i-tej epoche. Pripadné prekročenie kritickei
hodnoty, testovacou štatistikou vedie k zamietnutiu H,,'.
ktoré mažeme interpretovat" dvoma spósobmi:
a) meranie je zat"ažené nielen náhodnými ale i systema-

tickými vplyvmi,
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b) meranie je zaťažené len náhodnými vplyvmi, ale
medzi jednotlivými etapami, resp. epochami prišlo
k zmene polohy bodov I. etapy.

Prekročenie kritickej hodnoty v sieti J. etapy, medzi
dvoma epochami interpretujeme podľa b). Prekročenie
kritickej hodnoty v rámci jednej epochy interpretujeme
podľa a).

Príklad č. I:

Pred výpočtom súradníc bodov I. etapy testujme name-
rané veličiny z epochy 1988 vzhľadom na odhadnuté
veličiny z epochy 1987. Výsledky testovania sú v tabur-
ke I. a grafické znázornenie parametrov, ktorých testo-
vacia štatístika sa realizovala signifikantnou hodnotou
na hladine a = 5 %, je na obr. 2.
Prekročenie kritických hodnót pri meraných veliči-

nách 4, 5. 6, 7, 11, 13, poukazuje na zmenu polohy pev-
ného bodu n. Predpokladaný posun overime testova-
ním všetkých 14 parametrov, 5 parametrov ktoré sú ne-
závislé od bodu F3 (3, 8, 9, 12, 14) a 9 parametrov
zviazaných s bodom F3 (I, 2, 3, 4, 5, 6, 7,10, II, 13). vý-
sledky týchto testov sú nasledujúce:

F;4.IX = 170.785/14 = 12.199
F, IX = 4.124/ 5 = 0.825
F..) 1.' = 164.408/ 9 = 18.268

F(5 ''10) = 2.30
F(5 %) = 2.77
F(5 = 2.46

Pretože F, IX < F(5 %) a ~. IX > F(5 %) móžeme kon-
štatovať. že medzi epochami 1987 a 1988 prišlo k zmene
polohy bodu F3.

Pred výpočtom súradnÍc bodov 2. etapy, testujme oboj-
stranne pripojený a orientovaný polygonóvý ťah
(obr. 3.). Testovanými parametrami sú uhly (P, IfI a spoj-
nica bodov FI - F4 = S. Numerické hodnoty pre uve-
dený polygónový ťah dosadené do (7) sú

{ (
35

CC

)

F'cl = I~.~'~~

(
5.98-04 9.72-04 - 6.25--05) ( 3.5"C)}
9.72-04 4.06-03 - 1.32-03 - 5.3ee /3,

- 6.25-05 - 1.32-03 2.34-03 17.0mm

F; ci = 0.338 < F, ci (a = 5 %) = 3.09. Nemáme teda do-
vod k zamietnutiu nulovej hypotézy a móžeme odhad-
núť súradnice polygónového ťahu.
Použitie štatistických testov odvodených v [3] pri in-

terpretácii nameraných horizontálnych posunov je kva-
litatívne novým postupom využÍvajúcim všetky infor-
mácie obsiahnuté v G KM a vylučujúcim ich subjektív-
nu interpretáciu. Test umožňuje súčasné preverenie
skupíny bodov, resp. preverenie samostatných bodov
alebo súradnicových rozdielov. Základom je testovanie
Ho: {J';, I - p~= O proti HI:P~cl - {J'; = .1 = O, kde kje
číslo bodu a i je označenie epochy. Funkcia p(Pk) =

P{X71 (Ll) > xW - a)} > a udáva pre pk pravdepodob-
nosť s akou zamietneme Ho. Podľa [3], ak je Ll taká že
platí

{
, h+Ll, }

P X- . ~ I ?LlXJ~(1 - a) ~ 0.595I'" \)- 1 +_
'~h~

potom indikujeme zmenu p~+I od {J'; s pravdepodobno-
sťou aspoň 95 %.

Fl ~ -.. -..'- --
"

Testujeme hypotézu o dvoch parametroch (súradní-
ciach). ZaujÍma nás s akou pravdepodobnosťou zamiet-
neme Ho pre súčasnú zmenu oboch súradnÍc o hodnotu
0.0 I m, na hladine významnosti a = 5 %. Vypočitame
parameter necentrality (pre bod P 5)

A=(IO 10 )(58.5823.34)'I(IOmm)=?59
L1 mm mm 23.34 50.27 10mm -"

Pravdepodobnosť zamietnutia Ho na a = 5 % je v tomto
pripade približne 46 %.

V predloženom článku riešime problematiku optimál-
neho spracovania a analýzy geodetických meranÍ reali-
zovaný'ch s cierom merania absolútnych polohových
posunov bodov zosuvných území. Použité metódy spra-
covania sú v súlade s aktuálnymi otázkami budovania
presných geodetických polohových sietÍ pre účely in-
vestičnej výstavby (presné vytyčovacie siete), resp. me-
ranie deformáciÍ. Popísaný postup má široké možnosti
uplatnenia predovšetkým v inžinierskej geodézii. Kvali-
tatÍvne novým momentom je aplikácia štatistických tes-
tov. Svoje opodstatnenie má aj postup efektívneho pri-
pojenia bodov 2. etapy na sieť bodov I. etapy. Výsledky
približných metód spracovania zvyčajne súhlasia s vý-
sledkami exaktných metód a vzniknuté rozdiely sú
z praktického hradiska zanedbateľné. Približné metódy
však neposkytujú objektÍvne informácie o presnosti od-
hadnutých súradnÍc a neoprávnene "vylepšujú" výsled-
né charakteristiky presnosti.
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Využiti mikropočítačů
pro poskytovári& ;nformací
~ písemného aparátu evidence
nemovitostí

Ing. Milouš Kotal,
VÚGTK Zdiby

Jedna ze zásad informatiky řiká, že jako optimální se jeví ulo-
žení a manipulace s informacemi na tom místě, kde je jejich
zdroj, kde se shromažďují podklady pro jejich aktualizaci
a kde se zabezpečuje jejich využívání zájemcí. V souladu s tou-
to zásadou a s přihlédnutím k začínající dostupností mikropo-
čítačové techníky s velkou kapacitou periferní paměti se při-
pravuje v resortu Českého úřadu geodetického a kartografické-
ho nasazení mikropočítačů v oblastí písemného operátu evi-
dence nemovitostí (EN). Předpokládá se, že se bude přímo na
středisku geodézíe (SG) pracovat s lokální bází dat EN (bázi
dat okresu), která je odvozena od informačního souboru ne-
movitostí (ISN) jako součásti automatizovaného ínformačního
systému geodézie a kartografie (AISGK).

Přechod od sekvenčního uspořádání registru evidence ne-
movitostí (REN) k databázovému v ISN je provázen některý-
mi zásadními změnami v uspořádání informací. U územních

'jednotek, parcel a doplňkových informací o vlastníctví praktic-
ky nedochází k žádným úpravám, naproti tomu u uživatelů -
vlastníků se údaje rozdělují. Vzníká nově okresní soubor infor-
mací o občanech a organizacich (OBORG), který obsahuje ná-
zvy, jednotné identifikátory a charakterístiky uživatelů -
vlastníků. Ty jsou zde uloženy v rámci okresu pouze jedenkrát,
bez ohledu na to, zda se dotyčný občan či organizace eviduji
ve více katastrálnich územích. Další informace o nich zůstávaji
uloženy v souborech uživatelů - vlastníků jednotlivých kata-
strálních území. Spojení mezi nimi zajišťuje jednotný identifi-
kátor (rodné číslo, číslo organizace).

Po přestavbě datových souborů na centrálním počítačí,
v souvislostí s přechodem na databázové zpracování pod systé-
mem IDMS, bude možno předávat jednotlivým okresům jejich
lokální báze dat EN. Ty se budou využívat k poskytování in-
formací pro potřeby pracovníků SG, uživatelům a vlastníkům
nemovitostí a dalším zájemcům a budou se také přímo na SG
aktualizovat spolu se souběžným vyhotovováním dat pro aktu-
alizaci centrální databáze.

S ohledem na uvedené záměry se tento článek v dalším za-
bývá problematíkou poskytování informací EN prostřednic-
tvím mikropočítačové techniky.

K prácí s lokálnimi bázemi dat EN budou sloužit zeJmena
l6-bitové mikropočítače PC -XT, PC-AT, vybavené k tomu
účelu programovým systémem NEMOVITOSTI. I když zpo-
čátku bude práce probíhat s ohledem na finanční možnosti
hlavně na jednotlivých počítačích, předpokládá se jako opti-
mální cílový stav na SG vybudování lokálních počítačových sí-
tí (LAN - Local Area Network).

Poněvadž je předem známo, že programový subsystém bude
používán na různorodém počítačovém parku, je koncipován
tak, aby byl provozovatelný na všech míkropočítačích řady
XT, AT, 386, s vnitřní pamětí minimálně 640 KB a operačním
systémem MS DOS 3.0 a vyšším. Nevyužívá v žádném případě
rozšíření paměti nad 640 KB ve formě virtuálního disku, ač by
to mohlo leckdy prácí výhodně urychlit. Vlastní rychlost práce
jednotlivých programů však závisí hlavně na výši pracovního
kmitočtu centrální jednotky a bude tedy na různých typech po-
čítačů rozdílná a to až několikanásobně.

Monitory připojené k počítačům mohou být jak barevné,
tak i monochromatické. Pokud program při spuštění zjistí, že
má k disposicí barevný monitor, automaticky nastaví režim
pro tento druh obrazovky, což umožňuje optické zvýraznění
jednotlivých nabídek (menu), okének, nabídek pro vkládání
dat. hlášení o postupu prací, chybových hlášení a některých
dalšich informací. Monochromatický monitor podává tyto
zprávy většinou v ínverzní formě (černá písmena na světlém
poli).

Údaje EN, s kterými se bude na mikropočítači pracovat,
mají značný rozsah, který se u průměrného okresu pohybuje
kolem 50 MB a klade tedy značné nároky na kapacitu pevného
disku (a v návaznosti na to í na cenu celého počítače).

Manipulace s daty bude probíhat v prostředí databázového
systému dBASE IV, který byl vyvinut společností ASHTON-
TATE v USA. Odpovídající programové zabezpečení je při-
praveno v jazyku tohoto systému s možnou podporou v TUR-
BOPASCALu nebo ASSEMBLERu.

Vzhledem k tomu, že práce s údaji EN představuje rozsáhlý
komplex činností a komu odpovídajících programů, byl pro-
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gramový systém NEMOVITOSTI podle charakteru prací roz-
dělen do 4 subsystémů:
- subsystém I - podáváni informací z datových souborů,
- subsystém A - aktualizace údajů v datových souborech,
- subsystém S - sumarizace údajů datových souborů,
- subsystém P - předávání datových souborů mezi počítači

EC a PC a úpravy těchto souborů.
Na tvorbě jednotlivých programových subsystémů se podílí

více pracovišť. Jako prvé byly zahájeny práce na vybudování
subsystému INFORMACE ve VÚGTK Zdiby a to zpočátku
na8-bitovém mikropočítači pod systémem dBASE II, kdy se
prakticky ověřila reálnost celého záměru. Po získání 16-bítové-
ho mikropočítače úrovně XT byly programy v roce 1988 převe-
deny pod dBASE III + a tam dále rozvíjeny. Tento subsystém
se po přeložení překladačem CLlPPER poloprovozně využíval
na SG Mělník.

Po rozšíření nové generace databázového systému dBA-
SE IV v roce 1989 bylo, s ohledem na jeho možnosti, rozhod-
nuto řešit v něm celý systém NEMOVITOSTI. Existující sub-
systém INFORMACE byl proto s využitím řady možností no-
vého prostředí zmodernizován a doplněn prakticky přepraco-
váním všech jeho součástí. Při koncipování všech úloh se
v maximální míře využilo možností menu a okének, které dBA-
SE IV poskytuje. Funkční koncepce subsystému INFORMA-
CE je znázorněna ve vývojovém diagramu na obr. I.

Člení se na jednotlivé úlohy, které svým charakterem odpo-
vídají práci při poskytování informací z dosavadního písemné-
ho operátu EN ve formě mikrofiší nebo tištěných sestav. Na-
pojování jednotlivých úloh a jejich částí se zajišťuje pomocí
nabídek takovým způsobem, aby umožňovalo obsluze návrat
ke vstupní nabídce (např. při chybném výběru úlohy) nebo re-
gulerní ukončeni práce. Poněvadž se jedná o relativně široký
sortiment činností, byla vytvořena tomu odpovídající řada pro-
gramů a procedur. Ty se s ohledem na optimální obsazováni
operační paměti spojují do celků pro jednotlivé druhy prací,
které se samostatně překládaji a použivají.

Řešení celého subsystému INFORMACE dovoluje podle
požadavků uživatelů sortiment úloh dále pružně rozšiřovat.
Vyžádá si to jen zásah do příslušného nabídkového menu, kde
se pouze připojí odkaz na novou úlohu.

Styk obsluhy s počítačem probíhit interakčním způsobem
a nevyžaduje žádné znalosti programováni. Předpokládá se
pouze určitá zkušenost v obsluze počítače, na němž se subsy-
stém INFORMACE provozuje.

2.1 Programy

Komplex programů pro poskytování informací z EN se skládá
z následujících částí:
NYRl004 - řídící program systému NEMOVITOSTI,
NlRI004 - řidící program subsystému INFORMACE,
NIPII04 - poskytování informací o uživatelích - vlastní-

cích,
NIPl204 - poskytováni informací o parcelách,
NIPI304 - evidenční listy,
NIPI404 - listy vlastnictvi (výpisy z EN),
NIPl504 - výběr skupiny parcel podle zadaných kritérii,
NIPl804 - sestavení ÚHDP v kat. území,
NIPI904 - informace o nejvyšším použítém poddělení parc.

čísel.
Uvedené programy mají po překladu celkovou délku

258 KB.

Údaje ISN jsou pro práci v programovém systému N uloženy
v těchto datových souborech (s příponou .DBF):
NYSKATAL - údaje o územních jednotkách v okrese,
NYSOBORG - jména (názvy) a jednotné identífikátory uži-

vatelů - vlastníků nemovitostí v okrese,

NSPAxxx - údaje o nemovitostech, parcelách v katastrál·
ním území,

NYSUVxxx - údaje o uživatelích - vlastnících nemovitostí
v katastrálním území.

NYSVLxxx - doplňkové údaje o vlastnictví v katastrálním
území, kde xxx je pracovní číslo katastrálního
území v rámci okresu.

Datové soubory se získávají převodem z báze dat ISN ulo-
žené na centrálním počítači.
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Soubor Klíče

NYSKATAL Úplné číslo
I

Název kat. Identif. číslo I Prac. číslo
kat. území území kat. území kat. území

NYSOBORG Identifikátor Jméno (název)
uživ. - vlast. uživ. - vlast.

NYSUVxxx číslo uživ. - Identifikátor
vlast. v KÚ uživ. - vlast.

NYSPAxxx číslo
I

číslo EL + číslo LV +
I

čís. popis.
parcely čís. parc. čís. parc. evid.

NYSVLxxx číslo LV + Doplňkový
pořadí + kód údaj

NISPODDE Pracovní číslo kat. území +
kmenové parc. číslo

Dále pracuje subsystém INFORMACE se souborem Nl-
SPODDE, který má odlišný charakter. Jedná se o okresní sou-
bor, do kterého pracovníci SG ukládají nejvyšší nově vzniklá
poddělení parcel a čísla příslušných náčrtů ve všech k.ú. okre-
su. Soubor postupně narůstá se vznikem jednotlivých podděle-
ní pří dělení dosavadních parcel.

Rychlý přístup k datům v rámcí databázového systému umož-
ňují índexové soubory, které se zakládají jednorázově, hned
po uložení datových souborů na paměťová medía mikropočíta-
če. Slouží k tomu indexovací program NYP1004, který síce
spadá do subsystému P, ale může být používán í samostatně.

Pro každý datový soubor (NYSxxxxx.DBF) se vytváří jeden
vícenásobný índexový soubor, obsahující všechny potřebné in-
dexy. Má stejný název jako datový soubor, ke kterému se vzta-
huje. ale odlišuje se příponou .MDX.

Přehled klíčů jednotlívých indexových souborů dává tabul-
ka I.

V subsystému INFORMACE se dále používají tyto pomocné
soubory:
NIXTEXTY.MEM - obsahuje slovní význam kódů využití

nemovitostí,
NIXDTEXT.DBF - číselník doplňkových kódů o vlastnic-

tví,
Kromě toho vytváří subsystém INFORMACE v průběhu

své činnosti následující pracovní soubory:
NlSDOPL.DBF - pracovni soubor doplňkových údajů

jednoho LV,
- pracovní soubor parcel jedrlOho LV,
- pracovní soubor vybrané skupiny par-
cel,

NISPOMD.DBF - pracovni soubor vybraných doplňko-
vých informací o vlastnictví,

NISUZlKU.DBF - pracovní soubor kat. území s pozemky
zadaného uživatele - vlastníka.

Údaje obsažené v pracovních souborech se před ukončením
práce programu automaticky ruší.

NISPALV.DBF
NISPOM.DBF

Jednotlivé programy vedou uživatele hlavně formou horizon-
tálních nebo vertikálních menu k jednotlivým alternatívám,
které subsystém INFORMACE nabízí. Pří aktivaci každého

menu se na posledním řádku obrazovky vždy vypisuje stručný
návod, jak změnit nastavení nabídky.

V horizontálním menu se jednotlivé alternativy volby větši-
nou umísťuji v řádku vedle sebe, při větším počtu možností
mohou však být rozmístěny jednotlivé nabídky i ve více řád-
cích.

Nastavenou činnost zvýrazňuje barva odlišná od pozadí
obrazovky. Změna volby se provádí stisknutím některé z klá-
ves pro vodorovný pohyb kursoru.

Nabídky v rámci vertikálniho menu jsou vždy ohraničeny
rámečkem v barvě odlišné od pozadí. Stejně je zvýrazněn i ten
řádek menu, na němž je nastavena nabídka. Činnost se volí
stisknutím některé z kláves pro svislý pohyb kursoru.

S oznámením připravenosti počítače k práci v adresáří EN lze
zahájit práci programu. Po ohlášeni systému dBASE IV nebo
modulu RUNTIME a stisknutí klávesy ENTER se během ně-
kolika sekund na obrazovce objevi vstupni titulek (obr. 2), oče-
kávajicí výběr subsystému, s nímž se bude pracovat.

FII~~~~~
F~~~~~~~

Ir~
II" 'I NE~OVITOSTI

=11=11=11=1:=il=11 verse 4.01 - cerven 1990
I , I (c) VUGTK ZDIBY

Po zadání subsystému INFORMACE ohlásí počítač títul-
kem přechod do zvoleného subsystému a potom požaduje vlo-
ženi údaje pro výběr katastrálního území.

V době, kdy program očekává vložení dat pro další práci
a existuje více možností, jak data zadávat (např. definování
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lIERIIAH
HORNI NERESTCE
HORNI OSTROVEC
HORNI ZABORI U PISKU
HOROSEDLY

.llIlADISTE U PISKU
HRAZAIIKY
HRAZAHY
llREJKOVICE

01601
03604
04803
07901
03602
00102
01803
01801
01901

Obr. 3 Výběr katastrálního území zadaného částí názvu
(kat. území bylo definováno počátečním písmenem H)

LiSTY VLASTNICTVI I Zmena druhu prace sipkami -. .•.1
I PARCEL::c:::J

EVIDENCNI LISTY
Kat. llzemi: UZIV. - VLAST.
NOVY DVUR li P I SKU VYBER SKUPINY PARC.

[I NABIDKA PRACI: II
CISLA PODDELENI

II; ZAVORK. PARCELY. EVIDENCE ponoc •
SUJlAR UHDP

I
JINE KAT.UZEI11

CINNOST: KONEC
Jedna parce la dana parce 1. cislem

I Parcela dana ci.lem pOp'S. nebo eVld. II
Informace o nekolika parcelach

Soupis parcel - uplny
od zadaneho parc. ci.1a I

Domys c.p. nebo stavby se. ev. - seznam
ZIlENA KAT. UZEllI

KONEC PRACI

Obr. 4 Nabídka prací (nastavena úloha PARCELY.
činnost INFORMACE O PARCELE DANÉ ČíSLEM

POPISNÝM NEBO EVIDENČNÍM)

kat. území nebo uživatele - vlastníka číslem nebo jménem
a pod.), informuje současně, jakým způsobem mohou být data
vložena.

Požadované katastrální území je možno zadat některým z ná-
sledujících způsobů:

1. Libovolně dlouhou částí názvu kat. území malými nebo
velkými písmeny. Pokud zadané skupíně znaků odpovídá více
názvů, zobrazí se jejich seznam (obr. 3) s uvedením 5-místného
kódu (obec + k. ú.). Požadované území se pak určí nastavením
značky ~. Poté se ve spodní částí obrazovky vypíše název zvo-
leného kat. území a menu pro volbu dalšího postupu.
2. Kódem obce a kat. území vždy na 5 míst včetně počáteč-

ních nevýznamných nul.
3. Identífikačním číslem územně technícké jednotky (kat.

území) podle číselníku FSÚ (vždy 6-mistné číslo).
4. Třímístným pořadovým (pracovním) číslem, kterým se

kat. území označuje v rámcí okresu (včetně nevýznamných nul
vlevo).

,-----;;~NFO=RIlA=C;;;E--;O;-;u;;;Z"'IV;;;A:;;TEL.,...I-:-~VL=ASo;;TN;;;I;;;K:nU---------------,

EL-LV PORAD! SEKT POZN CHAR lDENTIFIKATDR 5IDLo PODIL
J11ENO - NAZEV A ADRESA UZrVATELE - VLASTNIKA

Ir.O"'p"'AK"'UTJ"T"'IS"'KE!l""'JDALS! VYPIS NABIDKA PRACI

~ INFORl1ACE o PARCELE 12 (I I!

DIL DRUH POZEllKU OCHRANA VYUZITI VYIlERA POL. V.Z.

1 7 - LOUKA 4844 247/88
2 7 - LOUKA 911 - ODN.ZEI'f:.VYR. 415 247/88
3 14 - OSTATNI PL 91 - STAVENISTE 458 247/88

CELKOVA VYIlERA PARCELY: 5717

UZIVATEI.: 48 JZD VYHLED HRADISTE
VLASTNIK: 52 SrIOLOVA I1ARTA SI1:RKOVICECP 7

VLASTNICKY VZTAH 7
LIST I1APY 9432

I oPAKUJ TISKEM I DALSI VYPIS NABIDKA PRACI Z!!ENA K.U. KONEC PRACI

Program předpokládá, že je uložen v adresáří společně se
všemi datovými a indexovými soubory, které používá, a to na
jednom paměťovém médíu (pevném disku). Data některých
(nejlépe méně frekventovaných) kat. území mohou však hýt
uložena í na dísketách. jejíchž čísla musí být pak v souboru
NYSKATAL zapsána ve větách dotyčných kat. území. Pro-
gram pří práci s těmíto kat. územími požaduje vložení diskety
s příslušným čislem do dráhy "A" a v jednotlívých úlohách
s ní spolupracuje. Pokud je dotyčné kat. území zapsáno na ví-
ce dísketách, opakuje se výzva tak dlouho, dokud nejsou pře-
kopírovány na pevný disk všechny jeho soubory. O postupu
ukládání ínformuje systémové hlášení.

Alternativu zadání si program identifikuje sám. Jestliže je
vložen nesprávný údaj, objeví se na obrazovce chybové hlášení
a menu, v němž počítač očekává nové zadání nebo umožňuje
návrat do systému.

Po odsouhlasení volby kat. území nabízí počítač v horizontál-
ním menu, jenž má vzhledem k počtu nabídek stupňovítý tvar,
sortiment úloh, které lze zpracovávat (obr. 4). Výběr úlohy se
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EVIDEllCNI LIST C. 164

,
JI1ENÓ - NAZEV A ADRESA UZ!VATELE

I

i IDENTIFIKATOR SEl
HRANA JOSEF A r1ARIE SI'1RKOVrCE CP 162 93305002482 21 !

PARCELA DIt VYI'1ERA KULT .cP-CEV EL LV VV OCHR VYDZlT! IlAPA POLVZ

-240 252 13 162 164 164 400 DBJ. BYDLEN I 9411 17/82
320/14 1 345 2 164 164 1 ORNA PUDA 9411 21184
320/14 2 200 14 164 164 1 91 STAVENISTE 9411 21/84

( 320/14 : 545)

CELKEl'1: 797 Z TOHO ZEl1EDELSKA P1JDA: 345

I OPAKUJ TISKEl I DALSI VYPIS NABIDKA PRACI ZnENA K.U. KONEC PRACI

oKREs: 3305 prSEK
OBEC: 001 FISEK

LIST VLASTNICTVI: 164 KAT. UZEM! : 05 SnRKOVICE

A POR VLASTNIž< (Jl1ENO, NAZEV A ADRESA) IDENTIFlKATOR PODIL
--

I BSM HRAJ<{A JOSEF A r1ARIE SMRKOVICE CP 162
.

B CJStO DIL VY!lERA CP. DRUH POZEI1KU OCHRANA UZIVATEL
PARCELY VYUZITI NBL

-240 252 162 ZASTAVENA FL 164 VLASTNIK
OBJ.BYDLENI

OSDENl UZIVANI
320;14 1 345 ORNA PUDA 164 VLASTNIK

320/14 2 200 OSTATNI Ft 164 VLASTNIK
STAVENISTE

D on::::::ZESr VLASTNICKEHO PRAVA A POZNAlfKY LISTINA CI5LO POLVZ

STISKNI LIBOVOLNOU KLAVESU

Obr. 8a List vlastnictví - výstup první části na
obrazovce

provádí vodorovnými šípkamí. Pokud obsluha nastaví čínnost,
která má více alternativ, zobrazí se v levém dolním rohu obra-
zovky současně vertikální menu, v němž je možno ihned vy-
brat svislými šipkami požadovanou práci.

Po volbě práce se nejprve zobrazi titulek s názvem vybrané
úlohy, který ohlašuje zahájeni práce programu. S ním se v pra-
vém horním rohu obrazovky aktívuje vertikální menu pro ur-
čení formy výstupu a po jeji volbě již následuje zpracování
zadané úlohy.

Při zahájeni úlohy se zobrazuje v pravém horním rohu obra·
zovky menu pro volbu požadovaného výstupu a to buď na
obrazovku či tiskem (u úlohy "výběr skupiny parcel" přistupu-
je navic možnost pořízení kopie souboru vybraných parcel na
disketu) nebo návrat k nabídce prací. Ve většině případů je
možno výstup na obrazovce, po kontrole obsahu, zopakovat·
tiskem a to zadáním v pokračovacím menu, které se aktivuje
vždy po ukončeni příslušné úlohy. Tiskové výstupy začínají
standardním záhlavím, kde jsou uvedeny názvy okresu, obce,
katastrálního území a datum vyhotovení. Program zajišťuje na-
stavení tiskárny (pokud to její konstrukce umožňuje) na prácí
typem písma ELlTE (12 znaků/palec), pro který je naprogra-
mováno vytváření všech tiskových výstupů.
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OKRES:
OBEC:

KAT. UZEnI:

3305 PISEK
001 prSE!<
05 Sl1RKOVICE,

A POR VLASTNI K (Jl'IENO, NAZEV A ADRESA)

1 Esn HRANA .JOSEF A l1ARIE S?1RKOVICE CP 162

16/76

LISTINA CISLO POLVZ

:1... VY!1:ERA
II DRUH POZElIKU
'I OCHRANA NE!'lOVITOSTI

VYUZ ITL NB:OVITOSTI
CISLQ FOPISNE-EVIDENCNI

EVIDENCNI LIST
LIST VLASTNICTVI
VLASTNICKY VZTAH

LIST I1.APY
ROK Z!1ENY

POLOZKA VYKAZU ZI1EN
DlI. PARCELY

fu~OVE PARC.CISLO

rovna se
nerovr:.a se

•. vetsi nez
mensi nez
vetsi nebo rovna se
mensí nebo rovna se

PODI'1INKY. VYBERU: !drUhPOZ07 . and. vymera> 30000
(mozno provest upravy -
jinak stIskni klavesu
EllTER)

Obr. 9a Hlediska pro výběr skupiny parcel
(louky větší než 3 ha)

Řada úloh dává výsledky ve formě mnohařádkového výpisu
informací ze souboru parcel nebo uživatelů~vlastníků. Pokud
se výstup uskutečňuje na obrazovce, lze ho zastavit a opětně
spustit systémovým prostředkem MS DOS. Obsluha má však
možnost jeho prohlížení ovlivnit, což představuje určitou ana-
logií listování v tištěné sestavě. Na poslednich dvou řádcích
obrazovky se vypisuje návod, podle kterého se obsluha může
pohybovat v souboru. Může výpis na kterémkoliv řádku zasta-
vit a opět spustit, vrátit se o obrazovku zpět, přeskočít
o I obrazovku vpřed, vrátit se na začátek sestavy, nebo kdyko-
liv přeskočit na konec souboru a tedy výstup ukončit.

Jakmile program dokončí uloženou čínnost, zobrazuje se na
předposledním řádku obrazovky pokračovací menu (na obr. 5
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II Dal!i klic pro trideni
~~ Zadavani trideni ukonceno

~ VYllERA
DRUH POZEI1KU

OCHRANA NEl10VITOSTI
VYUZITI NEnOVI'!'OSTI

CrSLO POPISNE-EVIDENCNI
EVIDENCNI LIST

LIST VlASTNrCTVI
VLASTNICKY VZTAH

LIST MPY
ROK ZlIDfY

POLOZKA VYKAlO ZlIEl!
DIL PARCELY

KnENOVE PARC.CrSLD

POmUNKY VYBERU: !druhPOZ 7. and. vymera>30000
(mozno provest upravy - .
jinak stiskni klavesu
ENTER)

Obr. 9b Výběr klíče pro setřídění vybrané skupiny parcel
(podle obrázku 9a). nastaveno třídění podle výměry

VYllER SKUPINY PARCEL
KAT. UZEI11 :SI1RKOVICE

Louky vetsi nez 3 ha
PARCELA DIL VY11ERAKULT CP--cEV EL LV IJV OCHR VYUZITI IlAPA POLVZ

605 30435 7 48 LOUKA 052 136/83
988/2 1 32354 7 48 165 7 LOUKA 9412 247/88
167/1 1 32483 7 48 48 8 LOUKA 944 111/83
974 1 33038 7 48 2 7 LOUKA 9411 280/89
393/1 33856 7 48 48 8 LOUKA 044 68/85
42/1 37436 7 48 2 7 LOUKA 9432 101/86

280/2 41684 7 48 1 7 LOUKA 9414 250/88
988/1 1 46045 7 48 165 7 LOUKA 9414 247/88
3B8/1 53929 7 48 2 7 LOUKA 9413 68/85
274/1 1 66911 7 48 52 7 LOUKA 9414 247/88
538/1 1 167649 7 48 48 8 LOUKA 044 265/89
604/1 173018 7 48 48 8 LOUKA 052 136/83
106/1 202983 7 48 48 8 LOUKA 944 101/83

'" CELKEr!: 95182P Z TOHO ZEl'IEDELSKA PUDA: 951821
POCET VYBRANYCHOBJEKTU; 13

I OPAKUJ TlsKEri I DALSI VYPIS NAB!DKA PRACI ZI1ENA K. U. KONEC PRACI

Obr. 9c Vybraná skupina parcel podle zadání na obr. 9a
a 9b

dole), ve kterém uživatel má možnost rozhodnout o další alter-
nativě pokračování:
OPAKOVAT TISKEM - opakování dokončené úlohy se stej-
nými daty, ale s výstupem na tiskárně,
DALŠí VÝPIS - opakování stejné úlohy s možností zadání
nových vstupních dat (stejná forma výstupu - pří požadavku
na jinou formu výstupu je třeba vrátít se k nabídce prací),
NABÍDKA PRACÍ - návrat k nabídce prací v rámci dosa-
vadního kat. území pro zadání jiné úlohy,
ZMĚNA KAT. ÚZEMÍ - přechod do dalšího kat. území, kdy
nejprve se zobrazí menu pro volbu subsystému a pak následuje
volba kat. území,
KONEC PRACÍ - ukončení práce programového systému
NEMOVITOSTI, počítač se vrací přímo do prostředí operač-
ního systému MS DOS.

Subsystém INFORMACE obsahuje úlohy uvedené v následu-
jícím přehledu. Ukázky některých výstupů jsou uvedeny na
obrázcích.

Obr. 10 Informace o nejvyšším použitém poddělení parc.
čísla

(nově obsazeno poddělení 45)

ZEI1EDELSKA PUDA ha NEZEI1EDELSKA PUDA ha

ORNA PUDA 366.2660 LESNI PUDA 712.6713
CHl'fELNICE RYBNIK 29.7013
VINICE oST . VODNI PL 6.8613
ZAHRADA 13.7183 ZASTAVENA PL 12.1576
OVOCNY SAD 1.3255 OSTATNI PL 48.2075
LOUKA 145,7478
PASTVINA 3.3763

CELKEM 530,4339 CELKElI 809.5990

CELKOVA VYt1ERA: 1340.0329

POCET PARCEL: 1117
POCET oorru S C.P. 161 POCE'!' EV'ID, LISTU: 332
POCET STAVEB S C.EV,: 41 POCET LISTU VLASTN: 391

- informace o jednom uživateli - vlastníku (obr. 5)
- seznam uživatelů,
- seznam vlastníků,
- seznam uživatelů a vlastníků,
- rejstřík užívatelů,
- rejstřík vlastníků,
- rejstřík užívatelů a vlastníků,
- přehled KÚ, kde má zadaný uživatel-vlastník pozemky.
PARCELY:
- informace o jedné parcele dané parcelnim číslem

(obr. 6),
iflformace o jedné parcele dané číslem popisným nebo
evidenčním,
informace o několika parcelách,
úplný soupis parcel,
soupis parcel od zadaného parcelního čísla,
seznam domů,

EVIDENČNÍ LISTY (obr. 7),
LISTY VLASTNICTVÍ:

- úplný obsah (obr. 8a, b),
- díl či výpis jedné a více parcel,

VÝBĚR SKUPINY PARCEL:
- v uspořádání podle parc. čísel se součty výměr,
- v uspořádání podle parc. čísel bez součtů výměr,
- setříděné podle zadaných klíčů se součty výměr (obr. 9a,

b, c),
- setříděné podle zadaných klíčů bez součtů výměr.
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Tab. 2 Přehled spotřeby času v sekundách (výstup na obrazov-
ku)

Databázový systém

Úloha Počet dBASE CUP- dBASE dBASE
obj. III + PER IV IV

(EN. RUNTl
EXE) ME

Uživatelé-vlastní-
ci
uživatel Č. 30 I 3 2 2 2

"kl" 6 15 5 6 5
seznam uživatelů 332 228 125 105 87

Parcely
parcela Č. -312 I 3 2 2 2
parcela k č. p. 6 1 3 2 2 2

Evidenční list
uživatel Č. 145 3 7 3 3 3
Výběr skupiny par-
cel
využiti nemov. = 4 17 13 13 8
32
(silnice)
č. p. < 21 38 88 45 28 23
třidění podle č. p.

Úhrnné hodnoty
druhů
pozemků I 117 155 33 43 23

Tab. 3 Přehled spotřeby času v sekundách (výstupy dBASE
IV)

Databázový systém dBASE 1\

Úloha Počet výstup Opaková- výstup
obj. jen ni jen

obrazovk, tiskem tiskem

Uživatelé-vlastníci
uživatel č. 30 I 2 22 23

Parcely
parcela Č. -3/2 I 2 22 24
parcela k č. p. 6 I 2 22 24

Evidenční list
uživatel Č. 145 3 3 28 31

Výběr skupiny parcel
využiti nemov. = 32 4 13 18 31
(silnice)
Č. p. < 21 38 28 78 101
třidění podle Č. p.

lJhrnné hodnoty druhů
pozemků I 117 43 39 74

Tab. 4 Zpracováni výpisů z EN - listy vlastnictví
Přehled spotřeby času v sekundách

Čislo Počet výstupKat. listu
území vlastn. parcel dop\. jen opako- jen
001- inf. obrazov vání tiskem

ka tiskem

02 389 2 4 22 58 73
02 756 4 5 28 67 78
02 I 725 17 22 46 130 165
04 49 4 4 33 62 76
04 200 12 3 60 83 125
04 248 I 2 18 42 63
01 33 40 51 100 190 265

IN'FORMACE O NEJVYššíM POUŽITÉM PODDĚLENÍ
PARC. ČíSLA (obr. 10),
ZÁVORKOVANÉ PARCELY (připraveno pro zařazení pro-
gramů),
POMOCNÉ EVIDENCE (není zatím programově zabezpeče-
no),
SESTAVENÍ ÚHDP na úrovni kat. územi (obr. II).

Pro posouzení efektivnosti subsystému INFORMACE byly do
tabulek 2 až 4 sestaveny výsledky časových zkoušek některých
činnosti. Práce byly prováděny na počítači PC-AT při pracov-
ní frekvenci 10 MHz, s pevným dískem 40 MB a 24-jehličko-
vou tiskárnou STAR LC24-1 O (typ písma ELlTE - letter qua-
lity). Použity byly soubory katastrálního území Smrkovice
v okrese P{sek (pro tabulky 2 a 3) v rozsahu:
- I 117 vět parcel (72 KB),
- 495 vět uživatelů - vlastníků (23 KB),
- I 108 vět doplňkových informací o vlastnictví (43 KB).
Názvy uživatelů-vlastniků se dohledávaly v části okresního
souboru NYSOBORG (5 593 vět - 453 KB).

Tabulky obsahují čisté časy potřebné na realizaci jednotli-
vých činnosti bez nastavení formy výstupu a zadání všech po-
třebných vstupních dat.

Zjištěné časové údaje potvrzují očekávaný fakt, že úlohy
v prostředí dBASE III + (v interpretačním režimu) probíhají
zřetelně nejpomaleji. Použití překladače CLlPPER a jim získa-
né programy ve tvaru .EXE přináší proti tomu minimálně
dvojnásobné zvýšení rychlosti zpracováni. O málo rychlejší
proti nim je pak práce s přeloženými programy pod dBA-
SE IV. Zpracování pod RUNTlME modulem je ještě asi
o 20 % rychlejši.

Zatím provedené práce i poloprovozní ověřování potvrzují, že
16-bitové mikropočítače jsou vhodné pro práci s údaji písem-
ného operátu evidence nemovitosti. Pro zajištění optimálních
provozních podmínek na SG bude vhodné budovat podle
možností lokální počitačové sítě. I nasazení jednotlivých počí-
tačů pracujících isolovaně zejména s daty více frekventova-
ných katastrálních území bude však pro plnění úkolů SG vý-
znamným přinosem. Nezbytným předpokladem k provozováni
subsystému INFORMACE je přestavba datových souborů
EN.

[I] HERGERT, D.: dBASE IV, Complete Reference For Pro-
grammers, Microsoft Press, Redmont, Washíngton, U.S.A.
1989.

[2] KOTAL, M.: Koncepce subsystému INFORMACE, Poboč-
ka ČSVTS Geodézíe Opava, Sborník ze semináře: Využití
PC v evídenci nemovitostí, Olomouc 1990.

[3] KOTAL, M.: Programový systém NEMOVITOSTI, uživa-
telská příručka subsystému INFORMACE, VÚGTK Zdíby,
1991 (v tisku).

[4] Uživatelské příručky databázového systému dBASE IV, As-
hton-Tate Corporation, U.S.A. 1989.'

Lektoroval:
Ing. Karel Mikota,

KGKS Liberec1991/99
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Digitální nivelační přístroj NA2000
a jeho zkoušky Ing. Marie Kuldová, CSc.,

katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze

Nivelační přístroj NA 2000 je prvním elektronickf'm a plně auto-
marickl' měřícím nivela('ním pNstrojem s registrací a možností
dalšího zpracování na počítači. viz [J]. Měří se jím vf'šky a vodo-
rovné délky elektronicky í klasicky opticky. přitom obě měření lze
kombinovat. To vše umožňuje speciální kombinovaná lať.

Tento c'lánek navazuje na základní informace o NA2000. uve-
dené Slabochem v [2]. Hlavním cílem tohoto příspěvku je první
zhodnocení a shrnUlí praktick.~·ch zkušeností z měřeni.

I. Základní údaje o elektronickém nivelačním přístroji
NA2000

1.1 Popis přistroje a latě

Wild NA2000 je nivelačni přistroj s kyvadlovým kom-
penzátorem. Při běžném optickém měřeni udává výrob-
ce středni· chybu pro I km dvoji nivelace při záměrách
do 50 m hodnotou 2,0 mm, při elektronickém měřeni
1,5 mm. V [3] se dále uvádi, že při vyloučeni vlivu laťo-
vých chyb je středni chyba menši než 1,0 mm. Středni
chyba jednoho čtení na lati je podle [3] při elektronic-
kém měření do 50 m 0,3 mm a do 100 m 0,5 mm. Roz-
sah měřeni je opticky od 0,5 m, u elektronického měře-
ni od 1,8 m do 100 m. Čteni na lati lze při elektronic-
kém měřeni zobrazovat na displeji buď na 3 nebo na 4
desetinná místa, tj. na I mm nebo 0,1 mm. Přesnost mě-
řeni délek je uvedena 20 mm na 50 m a 50 mm na
100 m.
Nivelační lať se skládá ze 3 části po 1,35 m a ukládá

se v rozloženém stavu do pouzdra s popruhem. Lať je
vyrobena z umělé hmoty ze zpevněných skleněných vlá-
ken s koeficientem roztažnosti menšim než 0,01 mm/
1°C/I m. Materiál je elektricky nevodivý, takže lze lať
použít v blizkosti elektrického vedeni. Je kombinovaná,
z jedné strany je opatřena binárnim čarovým kódem
pro elektronické měřeni (bílé a černé pruhy), na druhé
straně je normálni stupnice dělená v metrech nebo ve
stopách pro běžné optické měřeni. K urovnáni lati slou-
ži krabicová libela citlivosti 17'. Lať je lehká a při stá-
lém postaveni může být upevněna ve speciálnim leh-
kém stativu.

1.2 Postup a podminky měřeni

Postup elektronického měřeni je jednoduchý. Po zacíle-
ni na lať a zaostřeni obrazu se stiskne měřicí tlačitko
a maximálně za 4 sekundy se na displeji objevi výsle-
dek a uloži se do interni paměti.
Po spuštěni měřeni se nejprve zaznamená poloha za-

ostřovací čočky a kompenzátoru a sejme se obraz na la-
ti v zorném poli. Tento obraz projde k detekčnimu dio-
dovému poli děličem světla, který přijmuté světlo roz-
děli na viditelnou část, jdoucí k pozorovateli, a infračer-
venou část, na kterou je diodové pole velmi citlivé. De-
tekčni pole je dlouhé asi 6,5 mm a obsahuje 256 citli-
vých světelných fotodiod. Úhlová štěrbina optické~o
systému je 2°, z čehož plyne nejkratší možná záměra
1,8 m tak, aby bylo možné sejmutý obraz jednoznačně
interpretovat. Tato doba závisi na intenzitě signálu, svě-

telných podmínkách a přesnosti zaostření a trvá 0,004
až 2,0 sekundy.
Dále následuje hrubá korelace, při které se z polohy

zaostřovací čočky zhruba odhadne vzdálenost a tím se
omezi hledané pole obrazu latě pro přesnou korelaci,
což trvá asi I sekundu. Následuje přesná korelace, při
které počítač pomocí kalibračních hodnot přesně odvo-
dí konečné čtení na lati a vzdálenost porovnáním refe-
renčního kódu, uloženého v přístroji, se signálem na
senzoru. Přesná korelace trvá maximálně I sekundu
v závislosti na kvalitě měřického signálu. Bližší podrob-
nosti a vzorce jsou uvedeny v [3]. Podle uživatelem zvo-
leného programu se pak výsledek zobrazí na displeji
a uloŽi.
Přesnost měřeni, tj. přesnost určeni obrazu stupnice

čarového kódu na detektoru, závisi na sejmuti kódu a je
tedy ovlivněna kvalitou obrazu. Zacíleni přistroje na lať
jen málo ovlivňuje přesnost měřeni. Na detektoru je zo-
brazován rozsah od 2 m do 100 m, resp. 0,3 mm až
14 mm šiřky latě. Lať s čarovým kódem je široká
50 mm, takže poloha zacíleni vzhledem k lati není tak
důležitá. Svislé vlákno ryskového kříže musí být na lati,
neni však nutné, aby bylo uprostřed latě. Ze stejného
důvodu může být lať kolem svislé osy pootočena k pří-
stroji až o 45°. Přesnost měření výšek jen velmi málo
závisí na zaostřeni obrazu. Pečlivé zaostřeni však sníží
čas potřebný pro měřeni. Chvění vzduchu za horka
značně snižuje kontrast obrazu latě při použití elektro-
nického měření a může mít za následek místní zkresle-
ni. Podobný efekt je pozorován při vibracích kompen-
zátoru, např. při měřeni na silnici s rušným provozem.
Na rozdil od klasických metod zaznamenává NA 2000
celý úsek latě, takže vlivy chvěni a vibrace nejsou tak
vyhraněné. Totéž platí o chybách v děleni latě, které se
rovněž ve výsledku zprůměrují, viz [3].
Důležité je osvětlení latě. Při nivelaci venku je světla

dostatek. Různost osvětlení při slunci, zamračené oblo-
ze či rychlém střídáni světelných podmínek způsobuje
kolisání doby sejmuti obrazu latě. Za dobrých jasných
podminek je to kolem 0,004 s, za špatných podmínek
i 2 s. Měřický systém tedy bere v úvahu nestejné osvět-
lení latě, např. vliv stinů. Při použití umělého osvětlení
musi být jeho povaha obdobná jako u denního světla.
Část kódu může být při měřeni zakrytá, vyhodnoco-

vací software připouští možnost zakrytí kódu latě a je
schopen zajistit spolehlivost měření při hranici zakrytí
30 %, přitom do 5 m by měl být k dispozici celý potřeb-
ný úsek na lati (asi 70 mm).

1.3 Měřické programy a způsob registrace
měřených hodnot

Na přední straně přístroje (u okuláru) je klávesnice s 15
tlačítky a displej. Displej je dvouřádkový a anglickými
slovy a zkratkami navádí měřiče při jeho práci.
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V prvé řadě si lze zvolit, zda se budou výsledky regi-
strovat či nikoliv. Zvolíme-Ii registraci hodnot, pak lze
vkládat individuální nebo automatické průběžné číslo-
vání bodů. Rovněž je možné vložit kódové bloky číslem
a čtyřmí 8-místnými informacemi, jako datum měření,
teplota ap.
NA 2000 má zabudováno 5 programů:

I. jednotlivé měřeni - na displeji se zobrazí čtení na la-
ti, resp. délka,

2. začátek nivelace - přístroj požaduje vložení výšky
výchozího bodu, při registraci i čísla výchozího bodu,

3. pořadová nivelace - automaticky se počítají při zá-
měře vzad výška horizontu stroje a po záměře vpřed
výška bodu, přičemž lze měřit i boční záměry, resp.
vytyčovat výšky, kdy se po vložení vytyčované výšky
na displejí objeví rozdíl (má být mínus je) a bod lze
vytyčit (i opakovaně),

4. zkouška a rektifikace - umožní opravu záměrné
přímky, resp. rektifikaci ryskového kříže.

5. vymazání dat z regístračního modulu.

Tlačítka klávesnice umožňují řešit i další případy,
které se mohou vyskytnout. Tlačítko REP zopakuje
předchozí měření, program sám zaznamená, zda se jed-
ná o záměru vzad, vpřed či boční a provede příslušný
výpočet. Tlačítko INV umožňuje měřit na lať přilože-
nou spodní částí ke stropu. Při záměře kratší než 1,8 m
nebo není-Ii možné z nějakého důvodu uskutečnit elek-
tronické čtení, otočí se lať na druhou stranu, čtení na la-
ti se přečte vizuálně a stisknutím tlačítka INP můžeme
pomocí klávesnice vložit naměřené hodnoty a pokračo-
vat v elektronickém měření. Tlačítko SET pak slouží
k volbě testu baterie, jednotek (metry, stopy), způsobu
měření (jednotlivé, opakované), počtu desetinných míst
převýšení a výšek atd. Při programu opakovaného mě-
ření se po spuštění automaticky měření opakuje, při-
čemž se na displeji zobrazuje počet měření, střední chy-
ba a průměr, po ukončení se zaregistruje průměrná
hodnota.
Naměřené hodnoty, tj. čtení na lati, vodorovná délka

(délka záměry) a výška bodu, lze automaticky zaregi-
strovat do registračního modulu nebo připojit registrač-
ní jednotku GRE4 či přímo počítač. REC modul se
k počítači (IBM a kompatibilní) připojí přes interface
G IF 1O či G IF 12. Pomocí vyhodnocovacích programů
a CAD-programů lze vyhotovit plány, podélné profily
a příčné řezy ap. Kapacita REC modulu je přibližně
I 140 převýšení (tam a zpět) nebo 2000 bočnich záměr,
tj. 64 kB.
Při registraci do REC modulu lze zpětně zobrazit na

displeji naměřené hodnoty buď postupným "listová-
ním" v paměti vpřed či vzad nebo podle čísla bodu či
čísla kódového bloku. Bez ohledu na to, zda se měření
registruje či nikoliv, lze jednim tlačítkem vždy po ukon-
čení elektronického čtení vyvolat všechny údaje o právě
uskutečněném měření, jako čtení na lati a délku, resp.
podle zvoleného programu i číslo bodu, výšku horizon-
tu stroje či výšku bodu, po záměře vpřed i převýšení,
popř. délku pořadu.
Přístroj je napájen ze zásuvné baterie, která svou ka-

pacitou vystačí zhruba na I den. Baterii lze dobíjet, při
plně vybité baterii je cyklus dobití 14 hodin, popř. lze
použít externích baterií s větší kapacitou.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nový princip měření
a nejsou s tímto přístrojem žádné zkušenos~i, budou jis-
tě zajímavé první poznatky a první závěry z praktického
měření. Přístroj byl na kratší dobu zapůjčen na ČVUT
Praha, nebylo sice možné vyzkoušet vše, ale i na SVŠT
Bratislava a GÚ Bratislava probíhají měření a budou
jistě zajímavé i jejich poznatky a výsledky měření.

2.1 Čtení na lati při různé délce záměr
Situace je znázorněna na obr. I. Stanoviska nivelačního
přístroje byla rozměřena po 5 m, body A a B (postavení
latě) byly stabilizovány kulovým vrchlíkem nalepeným
na žulový podklad (schody).

\0 A B 01
~"... "I

:iď~:) 5 m

10 m

15 m

20 m

oj- 25 m

•+ •
•
•

a) V prvním případě byla měřena převýšení mezi body
A a B, bylo čteno vždy I x vzad a vpřed. Lať přitom by-
la přenášena z bodu na bod. Do 50 m bylo naměřeno 10
převýšení (n = 10) a z oprav od průměru byla vypočte-
na střední chyba jednoho převýšení

-+ f Ivv - O 12s" - - n _ I - , mm,

max. oprava vlllax. = 0,16 mm, rozdíl krajnich hodnot
0,3 mm. Do 85 m bylo 7 převýšení (n = 7), střední chy-
ba

VI/UlX = 0,30 mm, rozdíl krajních hodnot 0,5 mm.
Toto měření zahrnovalo možnou chybu v postavení latě
a urovnání latě, vliv případné refrakce byl značně elimi-
nován tím, že byla porovnávána převýšení a záměry
vzad a vpřed byly stejně dlouhé a procházely stejně vy-
soko nad terénem, tj. stejnými vzduchovými vrstvami.
Vypočte-Ii se z (I) střední chyba záměry s: = 0,08 mm,
resp. z (2) s: = 0,13 mm, pak vychází v obou případech
lépe než 0,3 mm pro 50 m a 0,5 mm pro 100 mdle [3],
viz kap. 1.1.
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Číslo Počet Délka Převýšení Rozdíl Stř. chyba
bodu sestav oddílu h p = T- Z

s = !'i.dd
n' R 2n'

km m mm mm

6b
4 0,07 4,22860 -0,20 0,05

6a
8 0,17 6,71830 +0,20 0,06

6
8 0,33 2,03705 +0,50 0,10

7
10 0.11 18,24185 -0,30 0,07

8
6 0,07 10,90250 +0,40 0,12

9
14 0,17 25,10700 TO,60 0,08

10
10 0,21 14,00235 +0,70 0,09

II
9 0,35 1,32360 +0,20 0,07

12a

L 69 1,48 82,561 25 +2,10 0,08

b) Ve druhém případě byla lať na obou bodech připev-
něna, takže poloha latě se pro různé vzdálenosti nemě-
nila. Protože však byla k dispozici jen jedna lať, byl na
bodě A jeden díl latě a na bodě B druhý díl latě. Tím
ale nebylo možné měřit do 100 m, ale zhruba jen do
50 m. V tomto případě bylo měřeno každé převýšení 2x
(2 x vzad, 2 x vpřed). Vezmeme-li pro porovnání s před-
chozím případem a) jen jedno čtení každého převýšení
(n = 10), pak střední chyba jednoho převýšení
Sh = 0,08 mm, Vlila, = 0,15 mm a rozdíl krajních hodnot
je 0,3 mm. Pro dvě čtení (n = 20) je Sh = 0,09 mm,
V""". = 0,18 mm, rozdíl krajních hodnot 0,3 mm. Z toho
vyplývá, že zvýšení počtu měření je bezvýznamné. Při
porovnání s příkladem a) je přesnost převýšení jen
o málo větší, takže vliv postavení latě se prakticky ne-
projevi!.
c) Ve třetím případě bylo testováno čtení na latí při
vzdálenostech 5 až 100 m, lať byla 4 m dlouhá a neměn-
ná po celou dobu měření. Při každé vzdálenosti bylo
čteno 10x za sebou, přičemž mezi jednotlivými čteními
bylo buď znovu cíleno jemnou ustanovkou na lať, nebo
přeostřeno, někdy byla měření po sobě spuštěna beze
změny polohy přístroje a ostření. Při délkách do 50 m
byl max. rozdíl O nebo 0,1 mm, střední chyba záměry
s, = 0,04 mm, do 80 m byl max. rozdíl 0,2 mm
a s, = 0,06 mm, do 100 m byl rozptyl čtení větší
0,4-0,5 mm, s, = 0,14 mm. Větší rozptyl hodnot mohl
být způsoben případnou změnou refrakce, neboť po
85 m terén klesal a záměry tedy probíhaly blíž nad teré-
nem, navíc byl v tomto místě asfaltový povrch osvětlen
sluncem, do 85 m probíhalo měření po rovině a ve stí-
nu.
Při měření se dospělo ještě k dalším poznatkům. Po-

kud se stiskne měřící tlačítko a v záměře je po několik
sekund překážka (chodec ap.), měření se neuskuteční,

objeví se hlášení chyby a měření se musí spustit znovu.
Není to tedy jako u dálkoměru, kdy po odstranění pře-
kážky měření automaticky pokračuje.
Je třeba se vyhnout záměrám, jdoucím těsně podél

nějakého objektu (domu, sloupu ap.), totéž platí při zá-
měrách přes větve. Měření se buď neprovede (hlášení
chyby) nebo provede, trvá však podstatně déle a může
být zkreslené (odchylka může být až několik desetin
mm).
Závěrem jedna zajímavost. Pří našem merení na

100 m byla vodorovná ryska ryskového kříže pod pat-
kou latě, čtení zobrazené na displeji bylo ~0,0555 m,
tedy 5,5 cm pod latí. Stejný extrém lze při elektronic-
kém měření dosáhnout i na druhém konci latě, kde mů-
že být čtení o málo větší než 4 m.

2.2 Měření s N A2000 na základně v Šárce

NA2000 byl vyzkoušen při měření na testovací základ-
ně Zeměměřického ústavu v Šárce. Bylo měřeno mezi
nivelačními body 6b až 12a v celkové délce úseku
1,5 km a převýšení 82 m. V celém úseku bylo používáno
pevně stabilizovaných pře stavových bodů.
První část k bodu 8 byla měřena 22. 10.90 za chlad-

ného počasí (4 o C), zpočátku bylo jasno a slunečno,
později zataženo a mírný vítr. Druhá část byla měřena
5. I I. 90, teplota 2 o C, zataženo, chvílemi mrholení.
Úsek mezi body 7 až 10 s největším převýšením (asi

65 m) vedl lesem s hlinitým povrchem s délkami záměr
5-10 m, zbývající úsek vedl převážně nad asfaltovým
povrchem, délky záměr byly maximálně 30 m. Měření
tam a zpět bylo vždy týž den, časový rozdíl byl max. 2
hodiny.
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Číslo . Převýšení
Střl!!+

Převýšení Rozdíl
bodu (klasícky) LVv NA2000 převýšení

s= --
n-I

m mm m mm
6b

4,22795 0,14 4,22792 -0,03
6a

6,71698 0,35 6,71722 +0,24
6

2,03628 0,43 2,03672 +0,44
7

18,23942 0,31 18,23893 -0,49
8

10,89991 0.15 10,90054 +0,63
9

25,10139 0,35 25,10248 +1,09
10

13,99882 0,17 13,99983 +1,01
II

1,32333 0,21 1,32336 +0,03
12a
I 82,54408 0,28 82,54700 +2,92

Byly porovnávány rozdíly převýšení tam T a zpět Z
(měřícké dvojíce d) mezí všemí přestavovýmí body,
tj. 69 sestav. Tyto rozdíly dosahovaly následujících
hodnot: 23 x Omm, 34 x 0,1 mm, 8 x 0,2 mm
a 3 x 0,3 mm, v jednom případě byla hrubá chyba (zá-
měra podél sloupu el. vedení, měření otestováno jako
odlehlé a vyloučeno).
V tabulce I jsou pro jednotlivé oddíly uvedeny násle-

dující hodnoty: počet sestav n°, délka oddílu R, převý-
šení h (průměr T a Z), rozdíly P = L d = T - Z a
střední chyba jednoho měření ze souboru měřických

dvojic s = ±! ~d~ . Posledni řádek tabulky uvádi_n
sumu, v případě střední chyby kvadratícký průměr.
Střední kilometrový rozdíl dle [4] je

~Po = lin L.R = 1,07 mm,

kde n je počet oddílů.
Střední kilometrová chyba z dvojí nívelace

50 = ~ = O 54 mm2 '

a střední chyba celkového převýšení

S\ll = So {L = 0,66 mm,

kde L = LR je délka úseku.
Toto měření bylo vykonáno jako první s NA2000 bez

jakýchkoliv znalostí o přístroji. Postup měření byl jako
při technické nivelaci, neboť jsme vycházeli z údajů vý-
robce o střední chybě dvojí nivelace, viz kap. 1.1. Lať
byla držena jen v ruce (bez opěr), na lati bylo čteno I x.
Uvedené výsledky však ukazují na přesnost podstat-

ně vyšší. Vezmeme-Ii základní střední kilometrovou
chybu pro velmi přesnou nivelaci (VPN) 1110 = 0,4 mm,

viz [4] resp. [6] a otestujeme-Ii střední kilometrovou chy-
bu So podle [4] str. 311, pak při So > 1110 + 2m,,", má měře-

ní horší kvalitu než VPN, přičemž m"'lI = ~
"V2n

= O,I mm je středni chyba střední chyby.
Uskutečněné měření má z (4) So == 0,5 mm a splňuje

tedy podmínky VPN. Je však třeba vzít v úvahu, že ná-
mi zkoumané měření v sobě může skrývat možné chy-
by, které zůstanou v rozdílu T - Z utajeny, např. chyba
z nesprávné délky latě se plně uplatní v celko.vém pře-
výšení při větších výškových rozdílech. Možný vliv mů-
že mít i refrakce, i když podle uvedených podmínek
měření, krátkém časovém intervalu mezi měřením T a Z
a vzhledem ke krátkým záměrám (do 10 m) se dá očeká-
vat, že neměla podstatný vliv. Pro nás neznámé chyby
latě (hlavně vliv teploty), která je skládací a není určena
pro VPN, se v rozdílu P = T - Z neuplatní a plně zatíží
absolutní hodnotu převýšení, což lze posoudit a závěry
učinit až po porovnání s klasickým měřením na invaro-
vé latě, viz kap. 2.3.
Z tabulky je patrný jistý systematický vliv u rozdílů p

v jednotlivých oddílech, který by mohl být dán do sou-
vislosti s funkcí kompenzátoru, viz [4] str. 299, kde je
uvedena hodnota až 0,3 mm na km. Tato chyba by se
mohla odstranit vhodným měřickým postupem, tj. urov-
návat přístroj v lichých sestavách, např. při záměře
vzad, v sudých pak při záměře vpřed.

2.3 Porovnání s měřením VPN

Zeměměřický ústav provádí 2 x do roka měření na téže
základně a pro porovnání bylo použito výsledků měření
9 čet na stejných nivelačních bodech a přibližně ve stej-
ném termínu (18. 10. až 30. I I. 1990) devíti různými pří-
stroji (7 x Wild NA2, 2 x Zeiss 002).
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Průměry z naměřených převýšení z 9 měření, oprave-
ných o laťovou opravu, jsou uvedeny v tabulce 2 spolu

s jejich střední chybou s =!nI~~ . Vzhledem k vět-

ším hodnotám oprav bylo měření otestováno kritériem
pro vyloučení odlehlých hodnot z řady měření pomocí
oprav od průměru, viz [5] str. 66. I když hodnoty oprav
byly větší, byly však ve většině případů rozloženy pravi-
delně kolem hodnoty průměru a test pouze v jednom
případě ukázal na odlehlou hodnotu. U nivelačního bo-
du 6 při porovnání 9 měření v časové závislosti lze pro-
kázat nestabilitu tohoto bodu, ta však nemohla ovlivnit
hodnotu převýšení celého úseku, ovlivnila jen sousední
převýšení zhruba o stejnou hodnotu opačného znamén-
ka. Nestabilita bodu 6 byla zcela jednoznačně potvrze-
na porovnáním naměřených převýšení s geodetickými
údaji.
Dále jsou v tabulce 2 uvedena převýšení z měření

NA2000 z tab. I, opravená o roztažnost latě vlivem tep-
loty, kap. 1.1 od základní teploty 20 o C, tj. teplota při
nanášení čarového kódu na lať daná výrobcem. Posled-
ní sloupec v tabulce 2 ukazuje rozdíl obou měření, tj.
elektronicky NA2000 minus klasicky, který je 2,92 mm.
Dne 17. 1. 1991 (teplota ~ 5 o C) bylo uskutečněno

měření mezi body 7 až 10 (úsek s největším převýše-
ním), lať byla podpírána výtyčkou, čteno na lati bylo
2 x, krabicová libela přístroje byla urovnána střídavě
pro záměru vzad v sudé sestavě a vpřed v liché. Byla
měřena teplota vzduchu a zavedeny opravy.
Tento soubor měl 30 dvojic měření (T a Z) a při po-

rovnání s měřením v kap. 2.2, tab. I vyšlo: max. rozdíl
byl opět 0,3 mm, střední chyba ze souboru měřických
dvojíc 0,12 mm, dvojí čtení na lati se ukázalo jako zby-
tečné, neboť ve všech 30 případech byla hodnota obou
čtení stejná. Testováním podle kritéria pro zjištění sy-
stematické chyby, viz [5] str. 71 však tentokrát nebyl
prokázán vliv systematické chyby. Rozdíly při porovná-
ní s měřením klasickými přístroji (tab. 2) však zůstaly
téměř stejné. To by potvrzovalo předešlé závěry, že nej-
větší neznámou jsou laťové chyby (délka laťového me-
tru), roztažnost latě je pro VPN příliš velká, přesnost
převýšení závisí na přesnosti určení teploty a zavedení
opravy z roztažnosti latě.

Z uvedeného popisu jsou patrné přednosti elektronic-
kého nivelačního I"'řistroje WiJd NA2000: úspora zapi-
sovatele, bezchybnost zaregistrovaných hodnot, zrych-
lení práce v terénu až o 50 %, neboť výsledky se přímo
registrují a je méně požadavků na měřiče, který nečte
žádné údaje. Připočteme-li možnost použití různých
programů, vytyčování, možnost měřit při technické ni-
velaci i na delší vzdálenost s vysokou přesností, přímé
zpracování výsledků na počítači, vidíme, že tento pří-
stroj je průkopníkem celé nové generace nivelačních
přístrojů, které budou usnadňovat výšková měření v bu-
doucnosti. .
Při zavádění oprav z délky laťového metru lze elek-

tronický nivelační přístroj NA2000 použít pro přesnou
nivelaci (III. řád, viz [6]). Pokud by se chtěl použít pro

přesnější měření, musela by být lať doplněna opěrami
a dodržovány všechny zásady pro VPN.
Poslední ínformace od firmy uvádí, že na základě

velmi dobrých výsledků měření na různých vysokÝch
školách a pracovištích s NA2000 se již chystá výroba
3 m invarové latě s čarovým kódem. Pak by nemělo nic
stát v cestě k použití NA2000 i pro VPN.
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Ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografic-
kého a kartografického ve Zdibech, okres Praha-vý-
chod, vypisuje konkurs na obsazení místa

v oblasti státní standardízace včetně metrologie pro
obor geodézie a kartografie.

Kvalifikační předpoklady:

- ČVUT, fakulta stavební, obor geodézie a kartografie,
- min. 9 let praxe, z toho 4 roky působení v oboru

standardizace,
- aktivní znalost angličtiny,
- pasivní znalost němčiny, event. francouzštiny.

Přihlášky doplněné stručným životopisem s charakte-
ristikou odborného působení zasílejte na adresu:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografic-
ký, 25066 Zdiby čp. 88, okres Praha-východ.
Uzávěrka konkursu je 14 dní po zveřejnění konkursní
vyhlášky.
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Rok 1791 V kartografickém díle
profesora Hergeta

Dr. Ota Pokorný, CSc.,
Praha

V dějinách naší kartografie neznáme událost, která by se podo-
bala té, k niž došlo právě před 200 lety. K oslavě korunovace
císaře Leopolda II. za českého krále v Praze roku 1791 byly
dokončeny tři rozdílné rukopisné plány Prahy. karto-
graficLl dila, pocházející z jednoho a téhož pramene. Jejich
tvůrcem byl profesor pražské stavovské inženýrské školy F. A.
L. Herget (1741 - 1800) se svými žáky. Svoje předsevzetí do-
končit tento obtížný úkol nejpozději do dne korunovace 6. zá-
ří 1791 splníl prof. Herget s obdivuhodnou přesností. A to za
okolností, kdy každý ze tří rozměrných a tehdy dokončených
plánů vykazoval zcela rozdílnou dobu za počet i práce a zřejmě
původně í rozdilné určeni.
I když jméno profesora Hergeta jako ředitele pražské sta-

lovské inženýrské školv je zejména v dějinách Č'eského \'\so-
kého učeni téchnického dohřé mámo [2. :-;,4. 12. In je zar:tže-
jici. že odhorníci v dějinách naší kartograľie neměli do nedáv-
na tušení. že se jménem prof. Hergeta je spojeno Iytloření tři
různých plánů našeho hlavního města.
Hergetovy rukopisné plány Prahy označime je pismeny

A. B. C - byly objevovány postupně v časových rozmezích
kolem 40 let. Není pochopítelně možné publikovat na tomto
místě jejich faksimilia. Jejich tituly a základni parametry jsou
však patrné z připojeného obr. I.
První z těchto plánů. největší a svými počátky zřejmě nej-

starší (A) byl objeven již na počátku našeho století. nedlouho
'před rokem 1903. Nalezl ho ve Staroměstské radnici prof.
František Ruth. když r:itral po pramenech ke své Kroníce krá-
Im'ské Prahy. O nálezu Hergetova plánu se v ni zminil jen zce-
la stručně [RUTH. F..,IO. str. 527]. Ohsáhle popsal tento plán
roku 1907 Vladímir ZAKREJS [16]. Ve svém článku publikoval
í několik výřezů z tohoto plánu. Jistě se nemýlíme, že objev to-
hoto nejstaršího Hergetova plánu Prahy vyvolal tehdy zaslou-
ženou pozornost v odborných kruzích a hyl pohnutkou prof.
Václavu Vojtíškovi k tomu. aby se ujal soupisu plánů našeho
hlavniho města. Tento soupis skutečně za čas sestavil a uveřej-
nil v roce 1911 na pokračování ve Sborniku České společnosti
zeměvědné [VOJTTÍŠEK. V., 14]. V roce 1991 tedy vzpomíná-
me. že uplynulo 80 let od doby, kdy byl puhlikován první vě-
deckv založen~' soupís plúnú hlavního města Prahy. Pod čís-
lem 62 je tam podán i popis krátce před tím objeveného Her-
getova plánu. Ze ZákrejsOla i Vojtíškova popisu i publikova-
ných výseků snímkú tohoto nejstaršího Hergetova plánu je pa-
trno, v jak chatrném stavu se plán na naši dobu zachoval.
Svý'mi nezvykle velkými rozměry v roli s válcovou výstuhou
představuje i obtížně manipulovatelný kartografický obraz
Prahy v době panování Leopolda I I. Zejména však pro jeho
poškození nedošlo nikdy k vydáni jeho faksimile jako celku.
Vyžadovalo by to patrně na některých místech plánu i nesnad-
nou interpretaci jeho kresby. pro kterou nebyly dobové auten-
tické kartograľické podklady.
Situace se změnila po čtyřicetí letech. když autoru tohoto

příspěvku se podařilo objevit roku 1941 v chotkovské knihov-
ně na zámku Kačina u Kutné Hory jiný rukopisný a kolorova-
ný Hergetův plán Prahy (B). vyhotovený v polovičnim měřítku
a - jak tušíme - určený přímo ke korunovaci, patrně jako
dar samému císaři. Tento plán, zachovaný ve své překrásné
výzdobě bez jakéhokoli poškozeni, byl jako faksimil publiko-
ván až roku 1980 [7]. Válečná doba a jiné zalTIěření autora této
stati po válce oddá lilo totiž studium Hergetových plánů Prahy
o dlouhou řadu let. Vážnější překážkou byly nevysvětlené
omyly pokud jde o identitu v odborné literatuře publikova-
ných dilčích reprodukcí plánu. Nikdy bych nemohl tušit, že
v chotkovské knihovně objevený oríginál plánu Prahy budou
doprovázet takové omyly, jaké se pak přihodily. Když jsem

hned roku 1941 na zámku Kačina předal plán dr. Zdeňku
Wirthovi, ujjstil mne, že bude na místě pořizen snímek plánu
[POKORNY. O .. 8]. To se po příjezdu pracovníků Štencova
kahinetu na Kačinu stalo, plán byl skutečně ofotografován.
Jak jsem mnohem později po válce zjistil, vzhledem k jeho vel-
kým rozměrům byly pořizeny čtyři dílčí snímky. Jejich skleně-
né negativy byly ještě na podzim roku 1941 uloženydo Štenco-
va archivu." Omyl, který se přihodil. spočíval v tom, že všech-
ny čtyří snimky byly označeny jako snímky originálu starého
Hergetova plánu Prahy (Al. chovaného v Archívu hlavního
města Prahy." Jak mohlo k takovému omylu dojít nedovedeme
dobře vysvětlit. Znamenalo by to ve svých důsledcích, že můj
objev plánu na zámku Kačina v roce 1941 byl tim fakticky
anulován. Vážnějši a metodicky těžko vysvětlitelnou stránkou
toho je. že nikdo z odhorníkú ani později tento omyl nepostihl.
Ulcdené čtyři dílčí snímky plánu ze zámku Kačína byly totiž
v následujících letech na řadě mist reprodukovány tiskem
a vždy s mylným popisem. že jde o snimky starého Hergetova
plánu Prahy. Nikoho nenapadlo srovnat snímky s originálem
v Archivu hl. města Prahy nebo jen se skutečnými reprodukce-
mi starého Hergetova plánu, jak je kdysi publikoval V. Zákrejs
[16] nebo V. Vojtišek [14]. Patrně hyly i u odborníků tyto kre-
sebně dokonalé výřezy Hergetova plánu pokládány za jakésí
překreslení, "úplnou reprodukci manuelni'". o které uvažoval
již roku 1907 V. Zákrejs [16, str. 56]. Nikdy k takové rekon-
strukci ovšem nedošlo, předevšim pro velký nák.lad, který by
taková rekonstrukce vyžadovala "pří výsledku ne vždy bezpeč-
ném". jak napsal Zákrejs.
Nehylo už žádnou náhodou, ale výsledkem dost obtížné

heuristické práce, když se mi při dalšim studiu Hergetovy čin-
nosti podařilo roku 1978 identifikovat ve Štencově kabinetu
v Salvátorské ulici v Praze snímek dalšího. tedy již třetího Her-
getova rukopisného kolorovaného plánu Prahy (C), tentokráte
stejného měřítka jako plán ze zámku Kačina, ale zcela rozdíl-
ného pojetí. adjustace a zřejmě i rozdílného určení. Bohužel
v tomto připadě máme v rukou dodnes toliko tuto fotografic-
kou skleněnou desku plánuJ't kdežto osudy jeho originálu jsou
nám neznámy. Ze zápisu v Stencově archívu je možno zjistit
jen to, že snímek tohoto plánu byl pořízen již roku 1932. Aby
se řada omylů -- zde zřejmě z neznalosti - dovršila, byl také
tento negativ již roku 1932 označen tak, že jeho předlohou
údajně hyl onen starý Hergetův plán Prahy v Archivu hl. města
Prahy. Touto záměnou se pak asi stalo, že nikoho nenapadlo
ani zapsat, kde je chován skutečný vyfotografovaný originál
plánu. Ten se tedy dodnes nepodařilo objevit.
Nicméně studiem snímku plánu (C) jsem mohl interpreto-

vat, že originál plánu je adjustován jako skládací mapa, která
tak sestává z 28 dilů zřejmě podlepených a patrně uložených
v nějaké etuji v knižní velikosti s rozměry asi 21 x 29 cm. Na
snimku je totiž patrná soustava vodorovných a k nim kolmých
rovnoběžek, podle kterých je plán složen. Snimek je do té míry
zřetelný, že vedle titulu a vročení plánu (1791) dovoluje do po-
drobnosti sledovat i obsáhlý soupis budov v Praze i jména jed-
notlivých ulic. Poškozeni fotografické desky zlomem není
v tom naštěstí na závadu.".
Z Hergetových rukopisných plánů Prahy máme tedy dnes

k dispozici jen faksimile plánu B z chotkovské knihovny zám-
ku Kačina u Kutné Hory [7]. Starý plán, chovaný v Archivu hl.
města Prahy (A), je jako faksimile v dnešnim stavu prakticky
nereprodukovatelný a o originálu plánu, který jsem identifiko-
val jen v jeho negativním snimku (C), nevíme, kde je dnes ulo-
žen a zda vůbec ještě existuje.
Zarážející je, že již nálezová zpráva o Hergetově plánu Pra-

hy. puhlikovaná ohširně roku 1907, nedala odhorným kruhům
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podnět k studiu Hergetova kartografického dila jako celku. To
se nestalo ani později. Vždyť již řadu let bylo o prof. Hergetovi
známo, že v souboru technických disciplin přednášel na praž-
ské stavovské inženýrské škole i kartografii. Jeho kartografické
dilo nemohlo být zdaleka anonymní, když řady jeho žáků se
tak významně uplatnily při prováděni josefské berní a urbari-
álni reformy v letech 1784- 1789.v Čechách a později i v dal-
ších zemích monarchie. [ROUBIK, F., 9]. Již z června 1781
např. pochází žádost prof. Hergeta českému guberniu o potvr-
zeni, jímž by se mohl se svými žáky vykazovat majitelům domů
při vyměřování. O rok mladši je jeho žádost z května 1781
o dotaci k úpravě posluchárny v Klementinu, aby mapy a plá-
ny na stěnách mohly sloužit potřebám vyučovánj51

Plány Prahy z roku 1791 samy o sobě jsou dokladem vysoké
úrovně kartografické tvorby pražské inženýrské
š k o I y jako učiliště v té době proslulého v celé habsburské
monarchii. Jsou neocenitelným pramenem poznáni svým obsa-
hem nejen pro h i s tori cko u geog ra fi i - jde o utváření te-
rénu a městskou zástavbu v Praze ke konci 18. století - ale
pro řadu dalších disciplín, pro dějiny stavebnictví, archi-
t e k t u r y, pro pam á t k o vou p é č i aj."1

Herget zřejmě vyníkal velkým organizačním talentem. Počí-
táme, že nejstarší Hergetův plán z Archivu hl. města Prahy (A)
po léta sloužil ke školní výuce na pražské stavovské in7.:nýrské
škole. Pracovali tedy na něm svým způsobem - zejména na
měřických pracích a mapování v t.:rénu - nejen kresliči. uve-
deni na plánech, ale i další posluchači Hergetových kolegií.
Vykonali dilo, které představuje první geometricky věr-
n Ý obraz našeho hlavního města. Plány zobrazují Prahu jíž
aglomerovanou, jak se jevíla po spojení pražských měst
ro k u 1784 spolu s Vyšehradem, tenkráte administratívně ná-
ležejícím ke Kouřímskému kraji. To byl jeden z revolučních
územně administrativnich činů josefské doby. Ale nejen to,
v podrobnostech geografického studia sidelních jednotek jsou
plány Prahy prof. Hergeta uchovateli nejsta rší ho systém u
pražských popisný'ch čísel obytný'ch domú. Jde o pr\'llí
čisloyúní domů. které bylo u nás zavedeno roku 1770 přede-
všim za účelem evidence příštích branců. V roce 1805 bv I tento
systém čislovúní domů nahrazen jiným. -

Přesnost a úplnost Hergetových plánů Prahy umožňuje na-
konec i hodnocení jejich autora. i když se v určitém směru
obrací proti němu samému. Pokud jde o plán z chotkovské
knihovny (B), ten ve srovnání s plánem A a C usvědčuje prof.
Hergeta z toho, že ve vlivné funkci vrchniho stav'ebního ředite-
le v Čechách (1788--1800) v řadě případů. těsně před přijez-
dem císaře Leopolda II. ke korunovaci do Prahv. dal v Praze
zbořit některé stavebně n;znamné objektv. Hergět se vůbec vÝ-
znamně zúčastnil na aS:lnačnich ·pra·cích.~které ochudiÍv
Prahu o mnoho v'ý'znamnych pamútek. Plati to zejména o kapíi
Božího těla na Dobytčím trhu (Karlově núměstí) a o Betlémské
kapli na Starém Městě.

Nemýlime se zřejmě. když chotkovský plán Prahy (B) poklú-
dáme za dílo, které mělo být věnováno cisaři při jeho koruno-
vaci v Praze jako obraz skutečné. presentní zústaÝby po prove-
dených asanačních zásazích. K předúní plúnu císaři nikdy
však nedošlo, jinak bychom o tom byli ínformovúní přímo
v deníkově vydávaných zprávách o pražských korunovačních
dnech [II]. Plán byl naopak s největší pravděpodobností pečli-
vě uschován, aby se císaří nedostal do rukou. Srovnáním všech
tři Hergetových plúnů Prahy z roku 1791 (obr. I) poznúmé
pravděpodobný dúvod: Na starém plánu (AJ i na plúnu C je
Leopold II. titulován jako římský' cisař a apoštolský
k rá I, ale na plánu ze zámku Kačina (B) tento pasus chybí.
Nemůžeme dnes nikoho jmenovat jako intelektuúlního púvod-
ce toho, že v plánu B bylo toto oslovení vynecháno. Patrně to
bylo připraveno jako projev patríotismu české šlechtv, třeba tu
byly i jiné důvody. Můžeme však z jiných okolnost(soudit. že
to byl nejvyšší purkrabí hrabě Rottenhan. kdo asi ve své vvso-
~é funkci plán pozastavil. Prokazatelně podobně zakřočil
I v konceptu řeči Josefa Dobrovského. kterou pak Dobrovský
proslovil 25. z:lří 1791 před císařem na zasedáni Královské češ-
ké společnosti nauk v Karolinu [KOČí. J .. 5]. V každém připa-
dě te,nto zása~ způsobil. že tak významná kartografická památ-
ka zustala v Cechách.

A jak se plán dostal do chotkovského zámku Kačina u Kut-
né Hory? V úřadě nejvyššího purkrabi království českého za
deset let po Leopoldově krátké vládě působil v letech 1802 až
1805 významný český státník Jan Rudolf hrabě (,hotek. To by
mohlo přispět k vysvětlení, že plán se mohl v té době dostat do
jeho knihovny ve starém zúmku hrabat (,hotku \' Nových Dvo-
rech u Kutné Hory a po dostavění zúmku Kačina v roce 1822
do knihovny tohoto zúmku.

Poznámkl':
I. Dlles ve Státním ústal'u památkové pé('e a ochrany přírodl'. c'.
44309--44312, krahíce 4 146.
2. Archiy Mamího města Prahl'. shírka map a pláll';. i. c'. I. .
3. Ci/o Stellcůr archil'. ('. 6 547. krahice 554.
4. é'ernohílá reprodukce Hergetortl plallu C z roku I 7'J I hude
uveřejllělla v publikaci F. A. L. Herget. Pláll Prahy z roku 1791,
Kar/ograf/e. Praha 1991. v tisku.
5. StáTllí ústřední archiv v Praze. é'G. Puhl.. 1774-1783. M. I.
17.
6. K lÍromi a k vl'uce zeměměřicTrí Ila pražské illžem'.,.ské ,~kole
v HergeTol'ě době sromej O. Jeřábek. HisTorie n"ukr geodézie
a karTograf/e Ila c'esk\"ch I'ysok\"ch školách. 111:Z dějill geodézie
a karTograf/e. 03. Praha 1985. str. 29-30 a E. Procházka. Vh,(Jj
v,l"ukr geodézie Ila pražské Tecli11ice. tamtéž str. 177-118. -
Omrll' \' idell/ilikaci HeJxeTon\'h plállú Prahl' z roku 1791 se ph-
házejí dosud. NapÍ". sllímek 1'l"i'ezu plál11i puhlikortlm'· r His/oric-
ké geografii 27, Praha 1988, sTr. 274 má za pi'e(ilohu .faksimile
HergeTora plánu Prahy B. jehož kreslh'em je Toliko J. OppelT.

I] DEBROIS. J.: Urkunde i.iber die vol\zogene Krónung sei-
ner Majestiit des Kónigs von Bóhmen Leopold des Zwei-
ten und íhrer Majestiit der Gemahlinn des Konigs Maria
Louísse. geboren Infantin von Spanien. Prag 1818.

2] JELlNEK, c.: Oas stiindísch-polytechnische Institut zu
Prag. Prag 1856. _

[ 3] JI LE K. F., LOM IC, V.: Dějiny českého učení technícké
ho. I. djl., sv. I. Praha 1973.,

[ 4] KADERAVEK. Fo, PULKRA13EK. J.: 250 let technických
škol v Praze. Praha 1956.

5] KOČÍ. J.: České národní obrozeni. Praha 1978.
6] KUCHAŘ. K.: Staré plány pražské. In: Praha. sborník sta-

ti pro učitele. Praha 1964, str. 50- 56.
7] Plún Prahy z roku 1791. Praha. Kartograťie 19W.
8] POKORNY, O.: Hergetův plán Prahy. In: Z dějin geodé-
zie a kartograťie. 01. Praha 1981. str. 5:-58,

9] ROUBÍK, F.: Ke v'zniku joseťského katastru v Čechúch
v letech 1785-1789. In: Sbornik historick\. II. Prah,!
1954, str. 140-- 184. .

[10] RUTH. F.: Kroníka krúlovské Prahy a obcí sOlhcdnich.
I-III. Praha 1903-1904. .

[II] Tagebuch der bohmischen Kónigskrónung. Prdg 1791, Ar-
chiv hlavního města Prahy. 1 A 7:8.

[12] VACH, M.: Pražskú inže~ÝTskú škola. In: Na prahu naši
technikv. Praha 1957, str. 63--128.

[13] VELFLÍK. A. V.: Dějiny technického učeni v Praze, I. Pra-
ha 1906.

[14] VOJTÍŠEK. V.: Staré plány pražské. Sbornik České spo-
lečnosti zeměvědné. XVII. Praha 1911. str. 145-16:.
236-:55.

[15] \VIRTH. Z.: Praha v ooraze pěti století. Praha 193:.
[16] ZAKREJS. V.: Mapa Prahy z konce 18, století. CaSllnis

Společnosti př:ttel starožitností českých. X V. Praha I ')()7.
str. 55-58,98-101. 160--164.

Poznámka:
Faksimile Hergetova plúnu Prahy z r. 1791 (verze 13) vydávú
\' r. 1991 Kartografie Praha s podrobným doprovodným te\-
tem autora tohoto příspěvku \' češtině. angličtině. němčině.
ťrancouzštině. italštině a ruštině v n:lkladu 10 000 vy'tisku, pod
núzvem Praha 1791.

VAN íČEK, P.: Robustnost polohových geodetických sítí

ŠUTTI, J.: Multivariátna analýza deformačného modelu

GORHAM, B.: Řízení zemědělských strojů v terénu pou-
žitím laseru
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TERMINOLÓGIA A SYMBOLIKA
V GEODÉZII A KARTOGRAFII

V novej (súbornej) geodeticko-kartografickej názvoslovnej
norme CSN 73 0401 [2] sa nachádza cel kom 830 termínov a ich
výkladov, z čoho je 372 (44,8 %) kartografických alebo karto-
grafií vermi hlizkych.
Medzi kartografii vermi blízke patri aj termín "teren" a nie-

korko s jeho pomocou zložených termínov, napr. "terenna čia-
ra", "terenna kostra", "terenny relieť', "terenny tvar", "hod
terénnej kostry" a pod. V spomínanej ČSN [2] sú však aj ďalšie
termíny, ktoré sa pomocou termínu "terén" (alebo jeho zlože-
nín) vysvetrujú, napr. "obrysová čiara" (= prienik vonkajšieho
obvodu stavebného objektu s terénom"). Pri štúdiu terminov,
obsahujúcich či už v znení aleho vo výklade slovo "terén" sme
objavili aj termín č. 118 "geodeticke práce v teréne", vysvetle-
né ako "geodetické práce, vykonávané v teréne" - čo je zjav-
ná tautológia, ktorú treha odstrániť.
Zostavovanie terminologických slovníkov aleho názvoslov-

ných noriem pre ten-ktorý odbor rudskej činnosti nie je rahká
záležitosť. Týchto našich niekorko úvah-poznámok na tému te-
rén - reliéf nemá za cier niekoho odradit', ale naopak, podnie-
tiť a pritiahnuť k terminologickej činnosti. Nevieme si totii.
vysvetliť paradox, prečo ruhrika "Terminológia v geodézií
a kartografii" v Geodetickom a kartograťickom obzore je tak
žalostne málo využivaná, hoci terminologických probIemov je
u nás stále dosť (a pribúdajú) a hocí stredoškolsky a vysoko-
školsky vzdelaných (a vedecko-technicky mysliacich) geodetov
a kartografov máme v ČSFR relatívne tíež dosť (a stále prihú-
dajú):l
V ČSN 730401 pod poradovým číslom 635 sa terén vysvet-

ruje ako "časť zemského povrchu (pevníny), tvorená terénnym
reliéfom, pokrytým objektmí, ako napr. porastom, vodstvom,
komunikáciami, stavhami, technichmi zariadeniami".
Termín "terén" sa teda vysvetrujě pomocou termínu "terén-

nv reliéf".
. Terénny reliéf (tamtíež, č. 638) sa vysvetruje ako ..zemsk~'
povrch vytvorený prírodnými silami aleho umelo hez ohjektov
a javov na ňom, prípadne pod ním a nad ním; je to súhrn te-
rénnych tvarov".
Medzí prvou a druhou časťou tohto výkladu je rozpor. Prvá

časť (po bodkočiarku) je menej jasná. leho vysvttruje níe te-
rénny reliéf, lež reliéf - zemský povrch (a navyše ostávame na
pochyhách ako chápať zákaz: bez objektov na ňorn, pod ním
a nad nim:). Druhá časť výkladu je jasnejšia (súhrn terénnych
tvarov), preto sa skór spoliehame na ňu.
Terénny tvar (č. 639) sa vysvetruje ako "jednoduchá, spraví·

dia f)lalá časl terénneho reliéfu. zložená z rovný'Ch. \\pukl~'ch
a vhlbených číastkových plóch". Tento výklad hy hol jasnejší,
kehy miesto "malej časti terénneho reliéfu" sa použila huď
"malá časť zemského reliéfu", alebo radšej "zemského po-
vrchu". Tým súčasne dávame najavo, že všetky v ČSN [2] uve-
dené odvodeniny termínu "terén" by boli dobré dovtedy. kým
by geodézia a kartografia ostávali uzavreté do seha a nezauji-
mali by ích také prírodné vedy akýmí sú geografia a ohzvl{išť
geomorfologia.
Geomorfológia je náuka o formách a formovaní zemského

povr~hu [4]. Zaoberá sa georeliéfom a geomorfologíckýmí pro-
cesml. Reliéf (georeliéf) je vrchná plocha zemskej kóry [3], ale-
bo je to tiež súhrn nerovností (foríem) zemského povrchu, roz-
nych čo do výzoru, verkosti, povodu, veku a vývoja [Il. Pri
troche námahy možno zístiť aj viac definícií reliéfu, prípadne
zostaviť z nich jednu "nasmerovanú" do geodézie a kartogra-
fie.
Z toho plynie, že "terén", ako svojbytný (povodne topogra-

fický) termin hy mal v geodeticko-kartografických slovníkoch
(a názvoslovných normách) síce ostať, ale vysvetlovať by sa
mal pomocou georeliéfu, resp. zemského povrchu. Mohol by
azda príbudnúť "terénny objekt" (aleho iný to isté znamenajú-
ci termín), pod ktorým by sa rozumelí porasty, stavby a pod ..
to znamená, že práve to, čo odlišuje georelíéf od terenu. Tvar
,;geor~liéť' je R<;>t.rehnýna to. ahy sa odlišíl zemský (geo-) reli-
ef od 1I1ychrelIetov, napr. od socharskeho. MohlI bv tlež Pľl-
budnúť také termíny, ako napr. "priechodný tereé, "nepre-

hradný terén" a pod., ktoré sú svojbytné - aj napriek tomu, že
by sa v blízkej budúcnosti považovali za historicko-vojensko-
topografické.
Všetky ostatné odvodeniny od terminu "terén" treba buď

preformulovať (napr. "terénna kostra" - kostra georeliéfu),
alebo vypustiť. To isté platí aj pre tie zloženíny, resp. odvode-
niny od termínu "terén", ktoré sa používajú ako pomocné, vý-
kladové (napr. pri vysvetleniach "obrysovej čiary", "spádnice"
a pod.). V prípade takých termíl}ov ako "horský terén", "roví-
natý terén" (nie sú predmetom CSN, ale možu hyť predmetom
pripravovaného geodetícko-kartografického výkladového slov-
níka), odporúčame uprednostniť geografickú terminológiu (vy-
sokohorská krajina, horská krajina, pahorkatinná krajina, ni-
žinná krajina, pornohospodárska krajína, mestská krajina
a pod.). Treba však mať pri tom na pamati, že taká zmena ter-
minu, ako napr. "horský terén - horská krajina" znamená sú-
časne aj zmenu odhornej prislušnosti, t. j. termín "horská kraji-
na" by už nemal patriť do geodeticko-kartografickej termino-
lógie.
Ak by sa niekomu zdalo, že sme v súčasnosti svedkami len

zániku níektorých starých dobrých geodeticko-kartografických
termínov, musíme ho upozornit', že s rozv'ojom poznania v' na-
šich disciplínach stále vzníkajú nové termíny. O dokazv niet
núdze. Dokonca niektoré naše termíny tak "žrudOleli", Že ích
používa celé naše jazykové spoločenstvo. Jedným z takýchto
termínov-slov je aj "terén". Napríklad, ak výraz ..ídem do teré-
nu" povie rozhlasový redaktor, znamená to, že íde preč z re-
dakcie (niekam) natáčať reportáž, alebo zbíerať pre ňu podkla-
dy. Ak to povíe riadíter závodu, znamená to, že ide medzi
zamestnancov do prevádzok - atď. V podobnom duchu sa
chápu výrazy ..diplomatický terén", ..politický terén" a pod.
Podobný osud sti hol aj povodne len náš (geodeticko-kartogra-
fický) termín "mapovaníe", ktorý sa v šíršom zmysle tak v slo-
venčíne ako aj v češtine chápe vo význame ..zistovanie". Na-
príklad, ak sa povie ..idem zmapovať sítuáciu", znamená to, ze
ja (redaktor, vodohospodár, atď.) ídem zistiť stav vecí v danom
mieste, v danej ohlasti. Dokonca mapovať situáciu móže aj
obyčajný kupujúcí vo význame "zísťovať čo a za čo sa v obcho-
doch predáva".

L1TERATÚRA:
[I] Četyrechjazyčnyj enciklopedičeskij slovar termínov po fizí-

českoj geografíi. Moskva, Izd. Sovetskaja encíklopedija
1980. 704 s.

[2] (SN 73040 I. Názvoslovi v geodézii a kartografii. 1990.
[3J DEMEK. J.: Obecná geonlOrfologie. Praha, Academia
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Výul<a I<artograficl<é polygrafie na
VSCHT v Pardubicich

Počínaje školním rokem 1984/85 hylo zřízeno na Vysoké škole
chemicko-technologické v Parduhícjcb studijní zaměření poly-
grafie. Stalo se tak rozhodnutím MS CSR, které vyhovělo čet-
ným žádostem polygrafických závodů o zavedení vysokoškol-
ské výuky polygrafie v českÝch zemích. V té době již deset let
exístoval9 podobné zaměřéní na chemicko-technólogícké fa-
kultě SVST v Bratislavě. Někteří středoškoláci odcházelí stu-
dovat polygrafií do zahraničí na Vysokou školu technickou
v Lipsku nebo na Moskevský polygrafický institut. Výuka pro-
filujících předmětů byla svěřena katedře polygrafie, zřizené
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Těšíme se na Vaši návštěvu v našich prostorech ve Vídni XV,
Marzstrasse 7 (nedaleko nádraži Westbahnhof).Provozní doba:
Ponděli - čtvrtek 8-12 h,12.30-16.30 h, Pátek 8-13 h.

t! ·Vlastní výroba • Rychl~ servis a opravl
.• ---~~- (všech výrobktí.obzvlHt firem Wild a Kern)

• Bohatý výběr při strojů • Výhodné přfležitostné nabídky a nabídky

~

a příslušenství Zastu- z druhé ruky (též Wild)
~ pování firmy Wild v (obzvlášt nasazovací dálkoměry pro IČ oblast
~. Rakousku spektra)

.c:::::.
." .• Pomoc ~ři financováni: • Expresní servis pro elektronické dálkoměry

VykupuJeme hlstorické (mosazné) merlCl ~
přistroje (Pošlete nám fotografii přistroje.

-!f+ť++5--=---ftA uděláme Vámodhadní nabídku) ----
~ Žádejte podklady!

&" ~.
Vermessun

I. 9. 1984, jejímž vedením byl pověřen doc. Ing. Vladimír Ka·
deřábek, CSc. Katedra se začala postupně vybavovat potřeb.
ným zařízením za přímé podpory generálního ředitelství Poly.
grafického průmyslu.
Otevřením vysokoškolského stu~ia polygrafíe byla umožně·

na .cesta studentům gymnaziL SPS chemíckÝ'ch, SPŠ grafícké,
SPS papírenské a absolventům SOU polygrafického k získimí
potřebných vědomosti. Denní studium je v současné době
čtyřleté. Je také možno studovat při zaměstnání ..- dálkově,
což trvá šest let. V průměru se počítá s 8 až 10 absolventy roč·
ně u denního studía a s 5 až 6 absolventv v dálkovém studíu.
První dva ročníky jsou věnovány teoreiickým základům, ze-

jména organické a anorganické chemii, matematíce, fyzice,
analytické a fyzíkální chemii a chemickému inženýrství. Ve tře·
tím a čtvrtém ročníku se studium specializuje do předmětů:
polygrafické materiály, reprodukčni procesy, sazba, technolo·
gie tiskových forem, technologie tisku a polygrafické inženýr-
ství (= tiskové stroje) s celkovým počtem 690 vyučovacích ho·
din. Teoretícká výuka je doplňována z části laboratornim cvi·
čenim, z částí pobytem v tískárenských provozech. Tam se také
odbývá tří týdenní praxe. Temata díplomových prací vycházejí
z potřeb průmyslu. Zde se také práce zpracovávají, nebo se vy·
užívá pracovišť výzkumných ústavů.
Do volitelných předmětů jsou ve čtvrtém ročniku zařazeny

kartografická polygrafie, fotografická chemie a fotochemie.
Objem volitelných předmětů se bude dále rozšířovat o před·
měty, které přispějí k rozšířeni znalostí absolventů a budou
splňovat i potřeby praxe. Jejích zavedení bude však závíslé na
požadavcích praxe a především na vhodných přednášejících

Ve školním roce 1990/91 byl zaveden jíž předmět kartografic.
ká polygrafie, jehož osnova byla přípravena v roce 1986. Před·
mět je dotován 30 hodinamí přednášek za semestr. V tomto
semestru si jej zapsalo 6 studentů z celkového počtu l2tí na
polygrafickém zaměřeni. Přednáškami byl pověřen
doc. Ing. Vladímír Kraus, CSc.
Výuka kartografické polygrafie na VŠCHT má oproti výuce

na CVUT svou specifičnost. Předmět je zde zasazen do řady
přednášek polygrafických dísciplin, které prakticky postihují
celou šíři obecné polygrafie. Současně je třeba příhlédnout
k dalším vědomostem studentů, které si přinášejí ze základ-
ních teoretických disciplín, jak se s ními seznámili v prvních
dvou ročnících. Obsah výuky se proto musí soustředit na tako·
vé materiály, úkony. techniky a technologie. kterými se odlí-
šuje proces výroby mapy od výroby běžných tiskovin, jakými
jsou knihy, časopisy nebo třeba tisk bankovek. Tuto specifič·
nost je třeba v přednáškách prokázat počínaje předlohami
a dokončovacími pracemi konče. Jako příklad uvedeme: Po-
rovnáváním obecné polygrafie zjistíme, že používáme poměr·
ně velké formáty předloh vyhotovené jako jemné perovky.
V polygrafii nejsou obvyklé předlohy vyhotovené rytinou do
vrstev. V kartografii se hojně používá plastových fólíi. Ve spo·
jitosti s kontaktními perovýmí sítěmi se vytváří gradačni stup-
níce. Používají se sloupávací vrstvy. Odlišný je postup tisku.
V dokončovací výrobě se setkáváme se skládačkami a u atlasů
se aplikuje vazba na praporek. která je jinak i knížní vazbě ne·
obvyklá. Finálními výrobky mohou být trojrozměrné reliéfní
mapy atd. Mnoho společného, ale í mnoho rozdílného.
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Ve snaze o univerzálnost vědomostí je třeba studenty sezná-
mít např. s překreslovačem jako speciálním zvětšovacim pří-
strojem, optíckým pantografem a jinými zařízeními. Současně
je třeba se zmínit o fotografických materiálech DPZ, přístroji
na zpracování filmových pásů, které též nejsou v obecné poly-
grafii běžné, atd.
V úvodní přednášce je třeba studentům přiblížit jak vznikalo

a v současné době vzniká kartografické dílo. K tomu pak při-
pojit požadavek, aby si osvojili potřebné pojmy, jako např.
mapa velkého a malého měřítka, ale i úkon, jakým je generali-
zace. V tomto směru bude studentům dobrou pomůckou při-
pravovaný Terminologický slovník geodézie a kartografie. Ta-
ké nemůže být opomjnuta současná struktura geodetické a kar-
tografické služby v CSFR.
Katedra má dobrou spolupráci s praxí i v oboru geodézie

a kartografie. V roce 1986 byl úspěšně vyřešen problém
a v n. p. Geodézie Pardubice zaveden způsob odmašt"ování
plastických fólií určených pro ovrstvení. Velmi dobré obou-
stranné zkušenosti jsou i v oblasti výměny odborných informa-
cí např. formou účasti v oponentních radách fakultních úkolů
nebo oponenturách diplomových prací. V tomto směru je nut-
no vyzvednout osobni iniciativu vedoucího střediska repro-
dukce íng. Ja.romíra LOfelmanna. který' byl u počátku spolu-
práce mezí VSCHT Pardubice, katedrou polygrafie a s. p. Geo-
dézie.
,Pozn.: Podrobnější ínformace o studíu polygrafie na

VSCHT v Pardubících nalezne čtenář v časopíse Typogra-
fia 10/1987, s. 384-385, nebo v časopise Papír a celulóza 41
(10) 1987,.s.156.

Dne. Ing. Vladimír Kadeřábek. CSc ..
VŠCHT Pardllbiee.

Dne. Ing. Vladimír Kralls. CSc ..
Praha

Dne 11. ledna 199L krátce po svých 87 narozeninách, zemřel
v Praze náhle dlouholetý pracovník čs. geodetické služby a vý-
znamný odborník v oboru nivelace Ing. Bedřich Kruis, CSc.
Narodil se 7. ledna 1904 v Praze. Po absolvování Malostranské
reálky v roce 1911 se zapsal ke studiu zeměměříckého íženýr-
ství v Praze. Ještě před dokončením studia v roce 1925 státní
závěrečnou zkouškou pracoval jako pomocný asistent
u prof. Pantof1ička. Po absolvování studia pracoval až do roku
1931 u soukromé fotogrammetrické firmy, kde se zabýval ma-
povacími pracemi. V praktické fotogrammetrii, nivelaci i trian-
gulaci pracoval také po svém násltupu do Ministerstva veřej-
ných prací, avšak od roku 1937 se již výhradně začal věnovat
nivelaci. Od roku 1941 do roku 1942 pracoval v témže oboru
v Ministerstvu dopravy a techniky, odkud v roce 1941 odcházi
do nově vytvořeného Zeměměřického úřadu. Zde se postupem
doby stal přednostou nivelačniho odděleni a celou svou aktivi-
tou se věnoval zabezpečování měříckých prací, spojených
s tzv. druhou československou nivelací. V roce 1948 přechází
do nově vzniklého Státního zeměměřického a kartografického
ústavu (SZK Úl, kde pokračuje v řízení nivelačních prací. Za
svůj rázný postoj proti zavádění norem do měříckých prací,
které počátkem padesátých let začaly negativně ovlivňovat
kvalitu geodetický'ch prací, byl přeřazen do nivelační doku-
mentace. Své práce v tomto oddělení využil pro podrobnější
studium a analýzy výsledků nivelačních měření, které se staly
východískem pro jeho další práci výzkumného charakteru.
V roce 1954 přechází Ing. Kruis, CSc. do nově vytvořeného

Výzkumnél10 ústavu geodetického, topografického a kartogra-
fického (VUGTK), kde se již plně věnuje rozborům vlastností
nivelačních výsledků a jejich využití při výzkumu svislé složky
recentnich pohybů zem~kého povrchu. Sestavuje první mapy
svislých pohybů území Ceskoslovenska, založené na porovná-

ní výsledků I. a částečně i 2. čs. nivelace s nivelací rakousko-
uherskou, provedenou na území našeho státu koncem minulé-
ho století. Tento výzkum rozvíji nejen po stránce odborné, ale
i organizační a navrhuje technologický postup pro provádění
opakovaných nivelací. Tento postup je prakticky ověřen v prů-
běhu tzv. první čs. opakované nivelace, provedené na části
území Československa v letech 1960- 1970 a v definitivní po-
době. jako "Technologie opakovaných nivelací konaných
k sledovál)í svislých pohybů zemského povrchu" publikován
v Edici VUGTK v roce 1970. Je třeba dodat, že tato technolo-
gie je bez podstatnějších změn užívána dodnes při nivelačních
pracech, prováděných pro daný účel. Během své mnohostran-
né výzkumné práce ve VÚGTK založil také řadu speciálních
nívelačních sítí v prostoru podunajské nižniny. ostravské, kla-
denské, mostecké a sokolovské pánve. Celou svou prací tak
položil pevné základy pro další rozvíjení výzkumu svislé slož-
ky pohybů na našem území. Po svém odchodu do důchodu
v roce 1967 pokračoval ještě v práci v Geodetickém ústavu,
kde např. podrobně analyzoval výsledky opakovaných nivela-
cí na území hl. m. Prahy. O výsledky dalších prací a výzkumu
se živě zajímal i v době svého trvalého odpočinku, při každém
setkání se svými spolupracovníky.

Ing. Bedřích Kruis, CSc., dobrý člověk a významný odbor-
ník, se během své dlouhé aktivní práce zasloužil nejen o kvalit-
ní výškové geodetické základy v naší republice. ale i rozvoj
vý'zkumu recentních pohybů. Byl velmi aktivni a všechny vý-
sledky jeho práce jsou poznamenány pílí i pečlivostí, která je
př'i výzkumné práci třeba. Své zkušenosti a znalosti předával
ochotně svým mla~ším kolegům a vychoval tak řadu svých po-
kračovatelů jak v Ceské tak i Slovenské republice. V nich také
dále žije a pokračuje jeho vklad a zásluhy při budováni, dnes
významného odvětví výzkumu, nazývaného geodynamika.
Skláníme se před jeho památkou a před vším, co jako člověk
í jako výzkumník pro československou geodézii vykonal.

G O NIN, G. B.: Kosmičeskije sjemki Zemli (Kosmické
snímky Země). Leningrad, Nedra 1989.
152 s., 21 tab., 54 obr., 3 pří!. Cena 36 Kčs.

Snímky Země z vesmíru nám již téměř tří desetíletí pomáhají
poznávat naši planetu. Od prvních fotografií, pořízených v ro-
ce 1961 kosmonautem G. S. Titovem, se používáni snímků Ze-
mě rozšířilo do řady vědeckých a odborných témat. Např. geo-
logické mapování SSSR již od šedesátých let používá pravidel-
ně snímkú Země. V uplynulých desetiletích vyšla také řada
publikací věnujicích se uplatnění snímků Země ve výzkumu.
Pro obor se ustanovil název Dálkový průzkum Země (DPZ).
Goninova knížka se zabývá výřezem této problematiky: sním-
ky pořízenýmí z umělých kosmických těles.
Publikace je rozdělena do devíti hlav, závěru, seznamu lite-

ratury a tří příloh. Hlava I. Historíe metod DPZ se zabývá dě-
jinami aviatiky, dále raketamí a kosmickými loděmi a snímky,
které je dnes možno nazvat historickými. Uvádí se zde několik
takových obrázků. Zajímavé je porovnání prvního snímku zho-
toveného v Rusku z balónu 18. 5. 1886 a soudobého leteckého
snímku: oba zachycují Strelku Vasilevského ostrova v Lenin-
gradě. V této kapítole je také uvedena tabulka, uvádějící kdy
kosmonauté jednotlivých zemí zahájili své působení ve vesmí-
ru. Hlava II. Kosmické snímací systémy přináši fyzikálni zá-
klady a klasifikaci systémů, druhy palubních systémů a cha-
rakteristiky pozemních center přijímání a zpracování informa-
cí. Užitečné jsou souhrnné tabulky snimacích zařízení fotogra-
fických i skanerových umístěných v různých družicích. Hlava
II I. Orbity kosmických oběžných aparatur je stali, která pomo-
cí matematického aparátu podává danou látku, tj. typy a cha-
rakteristiky orbit apod. Také hlavy IV-VI, týkající se postave-
ní Slunce, fotometrických a fotogrammetrických aspektů kos-
mických snímků, jsou statěmi orientovanými v podstatě na
technické problémy. Hlava VII. Parametry, podmínky a zvlášt-
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nosti kosmických snímků přináši látku pro kartografy velmi
potřebnou, pojednávající o měřítku, rozlišovací schopnosti,
šiřce záběru, překrytu, periodičnosti a operativnosti, stereosko-
pii, spektrálních oborech a otázkách generalizace.
Hlava VIII. Perspektivy kosmických snímkú uvádí plánova-

né kosmické systémy a jejich charakteristiky. Z geografického
hlediska nás zajímaji hlavně ty, které se vyznačují největši roz-
lišO\ací schopnosti (RS): jsou to systémy EOS (USA, [osa!,
RS 7 m), SPOT 3 a 4 (Francie, RS 10--20 ml, TERS (lndoné-
zie a Nizozemi, RS 8-10 m) a MADOS (Izrael, RS 9--13 mJ.
Dále jsou stručně vysvětleny hlavní tendence rozvoje kosmic-
kých systémů. Hlava IX. Ekonomika a efektivnost kosmických
snimků přináší vyčísleni nákladů kosmického snímkování, pře-
počítané na jeden snímek nebo I km'. Z přiložených tabulek
vyplývá, že přes vysoké náklady na provoz kosmických systé-
mů je efektivnost jejich uživání vysoká, uvádi se čtyřnásobná
až třiceti násob na. Na přikladech ze SSSR se doklada, že pou-
žívání kosmických snimků snížuje náklady na výzkum lesů,
meliorace a hydrogeologické prace na polovinu. Nakonec
publikace obsahuje krútký závěr, soupis literatury (283 titulů)
a přilohy. Přiloha I uládi jednotky fyzikálních velíčín a geo-
metrické a fyzikální charakteristiky Země. Příloha 2 při náš i
seznam amerických, sovětských a jiných družic s uvedením ně-
kterých charakteristik, data vypuštěni atd. Přiloha 3 uvádí ta-
bulky týkajicí se osluněni Země.
Nova sovětská publikace o družicových snímcích je oriento-

vána na velmi exaktní a hutné podání látky. Text doprovází řa-
da obrázků a tabulek (obrázky jsou žel jen černobílé a nikoliv
špičkové kvality). Vcelku však jde o knížku vhodnou doporu-
čení.

RNDr. Zdeněk Murdlch, CSc..
phrodol'ědecká lakulta UK Praha

Síedzinski. J.: Víetnam blíže Polsku, s. 3-4.
Klub přátel Przeglqdu geodezyjneho: Jsme zainteresováni v au-
tomatizovaném informačnim systému evidence pozemků,
s.5-8.

Róianka, St.: Kdy bude reforma středních zeměměřických
škol?, s. 8-12.

Zaremba. St.: Technologické zabezpečení zakládaní a provozu
systému územních informací, s. 12-14.

Downarowicz, J.-Grendus, M.-Jaczynowski, K.: Výsledky vý-
zkumu použití paralaktického měření vzdálenosti pro měře-
ní krátkých stran s velkou přesností, s. 14-18.

Zielinska, E.: Program pro analytické spojení vodicích os ve
výtahových šachtách, s. 18-21.

Cymerman, R.-Krzywicka, I.: Charakteristika rekultivačnich
prací prováděných v Polsku, s. 21-24.

Nowak, A.: Komise pro řizeni zemědělství a lesniho hospodář-
ství v severnim Polsku při odděleni Polské akademie věd
v Gdaňsku, s. 25-26.

Hop!er. A.-Laguna. T. M.-Mrozowska. K.~Prqtnicka. A.:
Automatizovaný systém užívání půdy GGSI-2000, s. 3-6.

Klub přátel Pr::eglqdu geodezyjneho: Zdá se, že doba reformy
geodézie začíná, s. 6-8.

Smia/owska-Uberman, z.: Aproximačni metoda k určení časo-
vé normy pro geodetické a kartografické práce, s. 9-11.

Tokarc::yk, R.: Určení počátečních hodnot v samokalibraci,
s.II-13.

Marc::ewska, B.-Mor::yniec, w.: Analýza cílú a materiálů spo-
jených s výukou evidence nemovitostí, s. 14-16.

Malepa, A.--Rus, R.: 40 let Oblastního geodetického a karto-
grafického úřadu v Gdaňsku a jeho služby pro potřeby po-
břeží, s. 16-- 18.

Cmlťrman. R. - Kr::\'wicka, 1.: Rekultivace jako součast aktiv-
: ního využívání půdy, s. 18-21.
Zukoy,ski. W.: Informace o práci prezidia a hlavního úřadu
Polské geodetické společnosti v obdobi od 18. května do
24. října 1989, s. 21- 23.

Balcer. S.: Možnosti geodézie jako odvětvi pro získáváni infor-
mací o terénu, s. 23-24.

Kozie/. H.: Vzpomínka na Wladyslawa Czernieckieho, s. 24.
S%duch. R.: Zemřel prof. Dr. Ing. Horst Peschel, s. 25.

Kubi.l'::. W. -Saczuk. J. c.: Tachymetrická metoda automatizo-
vané tvorby map velkých měřítek, s. 2.

Klub přátel Przeglqdu geodez,ljnellO: Osobně jsem pro změnu
kanceláře na katastrální úřad, s. 3-5.

Grabowski. R. J.: Porovnání metod sledování horizontálních
posunů přehrady pomocí konstantní přímky a úhlových roz-
dílů, s. 6-9.
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ANGLICTINA
PRO

'V' I

NEJMENSI
Příručka k jazykovému kursu "Angličtina pro nejmenší", který ve spolupráci
s britskou televizní společností BBC vyrobila Československá televize. Příruč-
ka je nezbytnou pomůckou pro úspěšné sledování televizního kursu a do-
plňkem stejnojmenné barevné učebnice. Obsahuje úplný text základních částí
tohoto televizního programu, které byly beze změny převzaty od BBC.

Děti budou sledovat příběh mimozemšťana Muzzyho, který přilétá kosmickou
lodí do pohádkové země Gondolandu a setkává se tu se zahradníkem Bobem,
králem, královnou, princeznou Sylvií i pletichářem Corvaxem. Pomocí jejich
jednoduchého příběhu se děti seznamují s některými základními jazykovými
funkcemi, gramatickými strukturami a slovní zásobou angličtiny.

Pokračováním těchto pohádkových příběhů je publikace Muzzy comes back
(Muzzy se vrací). která vyjde pravděpodobně do dubna 1991,kdy bude pokra-
covat televizní vysílání dalši části.

OBJEDNÁVKY VYŘIZUJEME DO VYČERPÁNí ZÁSOB!
UVEDENÉ KNIHY SI MŮŽETE OBJEDNAT NA ADRESE:
SNTL - NAKLADATELSTVí TECHNICKÉ LITERATURY

ODBYTOVÝ ODBOR
SPÁLENÁ 51
11302 PRAHA 1
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