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Geodetický a kartografický obzor
92 Fiala: 528
KOVAŘIK. I.
90 let profesora
Dr. techn.
Františka
Fialy. DrSc.
Geodetický
a kartografický
obzor,
19. 1973. č. 1. s. 1-':,
1 obr.
Zásadní
význam
prof.
Fialy
pro
rozvoj
československé
geodézie
a kartografie.
Charakteristické
rysy
osobnosti
prof. Fialy a jeho věde,:kého,
učitelského
a organizdtor·
ského
dila.
Poděkování
a přání
geodetů
a kaltografů
prof. Fialovi.

M3yqeHHe

HX neHCTBHe, CMeIlIaHHblH MOMeHT BToporo
KOH HaKOnJleHHB OIllH60K.

nopBllKa,

3a-

MHCTPYKTHBHhlH npHMep.

528.115:528.38
3.

KOJIEHATbI,
3aKoHLI

HaKOnJleHUB HCTUHHblX 01lIH6oK HHBeJlHpOBaHHB.

feOne3HQeCKHH

No 1,
528.38:519.272
BOHM, I.
Korelace v nivehlCÍ.
Geodetický
a kartografický
obzor,
19, 1972, Č. 1, s. 2-5,
6 obr., lit. 7
Nivelační
chyby. jejich závislosti
na riizných
faktorech
a
jejich hromadění
podle různých
zákonů.
Studium korelací
v nivelaci,
zvyšování
přesnosti
nivelaC8.
Přehled
nivelačních
chyb,
jejich
působení,
kovariace.
zákon
hromadění
chyb. Instruktivní
příklad.

KOppeJlHIJ;HH B HUBeJlHpOBaHHH, nOBblllIeHlle

TOqHOCTHHllBeJlHpOBaHMH. CBOJIKa HHBeJlHpHblX 0lllH6oK,

H

KapTorpa.pHqecKHH

6-10,

CTp.

1

MCTHHHble OIlIH6KH

pHC.,

2

nBoHHoIO

19, 1973,

0630P,

4.

Ta6J1., ;!Hr.

HHBeJlHpOBaHHH. CTaTHc-

THqeCKHH MaTepHaJl qeXOCJlOBaIJ;KOH
enHHoH HHBeJlHpHOH
ceTH. KOppeJIHIJ;UB MelKllY cpenHHM aaMblKaHHeM H nJlHHOH HHBeJlUpHoro

nOJlHrOHa.

I1pH6J1HlKeHHe

4'YHKQHO-

HaJIbHOH 3aBUCUMOCTHMelK.llY HHBeJlHpHblM aaMblKaHHeM
H

llJIHHOH nOJIHrOHa.

Haii60Jlee

nO.llXOnBrnaH q.YHKIJ;HH

BblpalKaIOrnaH pOCT HHBeJ:mpHbIX 0lllH6oK
OT llnHHbI

B 3aBHCUMOCTH

xona.

528.143
528.115:528.38
KOLENAT?, E.
Zákon hromadění
skutečných
chyb nivelal:e.
Geodetický
a kartografický
obzor.
19, C. 1. s. 6-10,
1 obr .• 2 tab.,
lit. 4
Skutečné chyby dvojí nivelace.
statIstický
materiál
z ČSINS.
Korelace
mezi
středním
uzávčrem
a délkou
nivelačního
polygonu.
AproxImace
funkční
závislosti
mezi nivelačním
uzávěrem
a délkou
polygonu.
Nejvhodnější
funkce,
vyjadřující
růst nivelačních
chyb s délkou pořadu.

P A,llOYX,

Ha6J11011eHHH.
feOlle3HqeCKHH

No 1,

H

KapTorpaq.HQeCKHH

10-12,

CTp.

2

Ta6n.,

19, 1973,

0630P,

5.

JlHT.

<t>YHKIJ;UHKoao!>q.HIJ;HeHTa
KOppeJlHIJ;HH B cJlyqae

npHMe-

HeHHH 0606rneHOrO 3aKoHa HaKOnJleHHH cpellHHX

0lllH60K,

KOTOpblH npHMeHeH nJlH H3MepeHblx BaaHMHO aaBUCHMblX
BeJlHqHH.

06pa3eIJ;

HHoro

I!OnXOlla

OnpelleJIeHHH C8H3U npHBeneH
rpynn

528.143
RADOUCH, V.
Vyšetřování
závislostí
v dlouhých
řadách
pozorovaní.
Geodetický
a kartografický
obzor, 19. 1973, Č. I, s. 10-12,
2 tab., lit. 5
Funkce
koeficientu
korelace
při aplikaci
zobecněného
zákona hromadění
středních
chyb, použitého
na vzájemně
zá·
Vi51é měřené
hodnoty.
ukázka
jiného přístupu
k problematice určování
vazeb na příkladě
průměrů
ze skupin uměl~
sdružených
měření z dlouhé řady provedených
pozorování.

B.

MCCJle.l.lOBaHHeaaBHCUMocTeH Ha oeHOBe 60Jlh1lIOrO pBJIa

Ha

HCKYCCTBeHOcoellHHeHHblX

60JlbIlIOrO

pHlla

BbmonHeHHblX

K

np06J1eMaTHKe

npHMepe

cepenHH

H3

H3MepeHHH Ha OCHoBe

Ha6JIIOneHHH.

528.526.(;.089.6
M.

fAY<t>,
OqeHKa

TOqHOCTH rupOTeOnOJlHTa

reOne3HqeCKHH

No 1,

CTp.

II

MOM

KapTorpa4'HQecKH{1

13-16, 2

pHC.,

6

1.
19, 1973,

C

Ta6J1.

MCnOJlb30BaHHe HeCKOJlbKHX MeTOllOB no
Ha6J1IOlleHHH C rnpOreOllOJlHTOM

CI

0630P,

MOM

GI

npOH3BonCTBY

1;

C

nOCTHr-

HYTaH BHYTpeHHaH H BHernHaH TOqHOCTh. I1peJlJlOlKeHHe

528.526.6.089.6
HAUF, M.
Zkouška
přesnosti
gyrotheodolitu
MDM Ci C 1.
Geodetický
a kartografický
obzor, 1~, 1973, č.' 1, s. 13-16,
2 obr., 6 tab.
Použití
několika
observačních
metod
s gyrotheodolitem
MOM Gj C 1, dosažená
vnítřní
i vnější
přesnost.
Návrh
kombinace
dvou dosavadních
metod, která je pracovně
méně namáhavá
a poskytuje
prakticky
tutéž
přesnou
jako
metoda
klasická.

KOM6HHaIJ;HH llBYX
lloeMKoH

HORA,

<t>uaJIa:

528

f1.

JleT OT pOlKlIeHHB npo4'eccopa

JI-pa

<t>paHTHIIIKa <l>Ha-

JlLI, JIOKTOpa TeXHHqeCKHX HaYK.
feolle3HqeCKHH
ND

1,

H

1-2,

CTp.

KapTorpa4'H'ieCKUH

1

OCHOBHOHBKJIall npo.p.

<t>uaJIbt B pa3BHTHe qexOCJIOBaIJ;-

KOH reOlle3HH

H KapTorpa4'HH.

HOCTH npo.p.

<t>HaJlbl H

cKoro

19, 1973,

0030p,

pHC.

ero

H opraHH3aTopCKoro

lKeJlaHHH reone3HCTOB H

XapaKTepHble
HayqHOrO,

Tpyna.

qepTbl JlHq-

npenOllaBaTeJIh-

EJIarOnapHOCTb H no-

KapTorpaq.OB

npoq..

<t>HaJIOBH.

528.38:519.272
EEM, n.
KoppeJlB~HB
CTp.

H

2-5,

HHBeJlHpHble
TOpOB H

MeHee TPY-

fOPA,

JI.

TpexpaaMepHaB

reOJIeaHB.

feOlle3HqeCKUH

H

CTp.

16-18,
MeTona

KapTorpa4'HqecKHH

4

pHC.,

rpexpa3MepHoH

0630P,

19, 1973,

10.
reone3HH,

reOlle3HqeCKHe 3anaqH

OTHOCHMOCTH.OnpelleJleHHe
.pepeHnHaJlbHble

nHT.

nOaBOJIB-

6ea nOBepxHocreŘ

CHCTeM KoopllHHaT

H

HX

KapTorpa4'HqecKHH

6

pHC., JlHT.

0IllH6KH,

0630P,

19, 1973,

7.

HX 3aBRCHMOCTHo'r pa3HblX

HaKOnJleHHe

COrJlaCHO pa3HblM

4'aK-

3aKOHaM.

nHq.-

q.OPMYJlbI.

92 Fiala : 528
KOVAŘÍK, J.
ProL Dr. techn.
František
Fiala, DrSc., 90 lahre.
Geodetický
a kart"grafický
obzor, 19, 1973, Nr. 1,
Seite 1-2, 1 Abb.
Grundsatzliche
Bedeutung
Prof. Fialas fiir die Entwicklung
der tschechoslowakischen
Geodasie und Kartographie.
Charakteristische
ZlIge der PersĎnlichkeit
Prof. Fialas
sowie
st:)inés
wissenschaítlichen,
lehrerischen
und
organisato~
ri5chen Werkes.
Dank und Wílnsche der Geodaten
an Prof.
Fiala.
528.38:519.272
BDHM,

J.

Korrelation
im !IIiveUemellt.
GeOdetický
a kartografický
obzor,
19, 1973, Nr. 1,
Seite 2-5, 6 Abb., 7 Lit.
Nivellementsfehler,
ihre
Abhangigkeit
von verschiedenen
Faktoren
sowie
Fortpflanzung
nach
verschiedenen
Ge·
setzen.
Studium
der Korrelation
im NiveUement,
Steigerung
der Nivellementsgenauigkeit.
Obersicht
der NiveUementsfehler,
ihre
Wirkung,
Kovariation,
Fehlerfortpflanzungsgesetz.
Instruktives
Beispiel.

B HHBeJlHpOBaHHH.

feOneaHqecKuH

No 1,

paoOTbl

npaKTHQeCKH TaKYIO-lKe TOqHOCTb KaK

528.34:516.3

I1pUHIJ;Hnbl

KOBAP)l{MK,

90

llaeT

IOrnerO pernaTb

L.

Třlrozměrná
geodézle.
G"odeHcký
a kartografický
obzor, 19, 1973. č. I, s. 16-18,
4 obr., lit. 10
Principy
metody
třírozměrné
geodézie,
umožňující
řešit
gcodetick,j
úlohy bez referenčních
ploch. Definice souřadnicových
systémů
a diferenciální
vzorce.

92

H

KnaCCHqecKHH MeTon.

No 1,
528.34:516.3

CYrneCTBYIOrnHX MeTOnOB, KOTopall

HBJI>leTCHC rOQKH 3peHHH 3aTpaTbl

528.115:526.38
KOLENAT?, E.
Fortpflanzungsgesetz
wlrkllcher
NlveUementsfehler.
Geodetický
a kartografický
obzor,
19, 1973, Nr. 1,
Seite 6-10, 1 Abb., 2 Tab., 4 Lit.

Wirkliche Fehler des Doppelnivellements.
Statistisches
Mate·
rial aus dem Tschechoslowakischen
Einheitlichen
Nivelle·
mentsnetz.
Approximation
der Funktionsabhangigkeit
zwi·
schen
dem NivellementsschluB
und der
SchleifenIange.
Geelgnetste Funktion, welche die Steigung der Nivellements·
fehler mit der Lange der Linie ausdrlickt.

528.143
RADOUCH, V.
Untersuchung
der
Abhiinglgkelt
ln langen
Relhen
von
Beobachlungen.
Geodetický
a kartografický
obzor, 19, 1973, Nr. I,
Seite 10-12, 2 Tab., 5 Lit.
Funkticn
des Korrelationskoeffizienten
bei der Applikation
des
verallgemeinerten
Fehlerfortpflanzungsgesetzes,
das
auf gegenseitig
abhangige
gemessene
Werte angewendet
wird. Muster eines anderen
Zutrittes
zur Problematik
der
Hestimmung
der Bindungen
an einem Beispiel von Mitteln
aus
Gruppen
kllnstlich
vereinter
Messungen
aus einer
langen
Reihe ausgeflihrter
Beobachtungen.

528 526.6.089.6
HAUF, M.
Genauigkeltsuntersuchung
des Kreiseltheodollts
MOM Gi C 1.
Geodetický
a kartografický
obzor, 19, 1973, Nr. I,
Seite 13-16, 2 Abb., 6 Tab.
Anwendung einiger Beobachtungsmsthoden
mit dem Kreisel·
theodolit
MOM Gi C I, erreichte
innere
und auBere Ge·
nauigkeit.
Vorschlag einer Kombination von zwei bisherigen
Methoden,
die beziiglich
Arbeit weniger
anstrengend
ist
'und
praktisch
dieselbe
Genauigkeit
wie die klassische
Methode bietet.

02834:516.3
HORA, L.
Dreidimensionale
Geodiisie.
GeDdetický a kart'Jgrafický
obzor, 19, 1973, Nr. I,
Seite 16-18, 4 Abb., 10 Lit.
Prinzipe
der dreidimensionalcn
Geodasie, die eine Liisung
geodatischer
Aufgaben
ohne
Referenzflachen
ermtíglieht.
Definition
der Koordinatensysteme
Lind Diťferentialformeln.

92 Fiala: 528
KOVAll.íK, j.
Prolessor
František
Fiala. DrSc., 90 Years OId.
Geodetický
a kartografický
obzor, 19, 1973, No. I,
pp. 1-2, 1 fig.
Fundan'ental
impurtanee
of Professor Fiala for development
(01
Czechoslovak
geodesy
and cartography.
Charakteristic
features
of his p"rsonallty
and his scientific,
pedagogical
and organizational
activities.
Thanks and congratulations
(1i surveyors
and cartcgraphers
to Professor
Fiala.

528.38:519.272
BOHM, j.
Correlatlon
ln Levelling.
Geodetický a kartografický
obzor, 19, 1973, No. I,
pp. 2-5, 8 fig., 7 rel.
Levelling
errors,
their
relation
to various
factors
and
cumulatlOn according
to various laws. Research 01 correla·
tion
in
levelling.
increasing
01 accuracy.
Review
01
levf.lling
errors,
their
influence,
covariation,
law
of
srror eumulation.
lnstructlve
example.

528.115:528.38
KOLENATÝ, E.
Law of Real Levelling Error cumulatlon.
Geodetický a kartografický
obzor, 19, 1973, No. I,
pp. 6-10, 1 fig., 2 tab., 4 reL
Real errors
of d.lUble levelling.
Statistical
data obtained
from the Czechoslovak
National Levelling Net. Correlation
betweer. the mean misclosure
and the length of levelling
seclion.
Thc most suilable
function
showing the increase
of levelling
errors with the length of the section.

528.143
RADOUCH, V.
Research
of Correlation
ln Long Serles
of Ohservation
Results.
Geodetický
a kartografický
obzor, II, 1973, No. I,
pp. 10-12, 2 tab., 5 reL
Function
ot correlatlOn
coefficient
when
applying
the
common law of error cumulation
on mutually
dependent
measured
data. Example of an other approach
to the pro·
blem of determination
of relations
between
means
of
arlificially
created
sets nf results
obtained
from a long
series of observations.

528.526.6.089.6
HAUF. M.

Accuracy Test of Gyrolheodolite
MOM GI C 1.
Geodetický a kartografický
obzor, 19, 1973, No. I,
pp. 13-16, 2 fig., 6 tab.
Use of some ob servati on methods with Gyrotheodolile
MOM
Gi C 1; inner and outer accuracy
obtained.
suggestion
to
c0111bine two of the methods, which would give with less
effort
practically
the same
aecuracy
as the
classical
method.

528.34:516.3
HORA, L.
Three·Dimenslonal
Geodesy.
Geodetický a kartografický
obzor, 19, 1973, No. I,
pp. 18-18, 4 lig., 10 ref.
Principles of the three-dimensional
geodesy making possible
ta solve
geodetic
problems
without
refference
planes.
Defmition of cG·Grdinate systems and differential
fomulas.

92 Fiala: 52[,
KOVAR[I{, j.
Le 90e anlliversaire
dn professeur
Dr. Frantiiek
Fiala.
Geodetický
a kartografický
obzor, 19, i973, No I,
pages 1-2, 1 illustration.
Importance
essentielle
de la personnalité
du professeur
Fiala
pour
l'évolution
de la géodésie
et cartographie
tchécoslovaques.
Traits caractéristiques
du personnage
du
professeur
Fiala et de son oeuvre scientifique,
pédagogi·
que et organisatrice.
Remerciments
et félicitations
des
géométres
et cartographes
a I'intention du professeur
Fiala.

528.38:519.272
BOHM, j.
La corrélatlon
dans le nivellement.
Geodetický
a kartografJcký
obzor, 19, 1973, No I,
pages 2-5,
6 illustrations,
7 publications.
Erreurs
de nivellement,
leur
dépendance
de différents
facteurs
et leur entassement
selon différentes
lois. Etude
des corrélations
dans le nivellement,
intensification
de la
préeision
du nivellement.
Aper"u des erreurs de nivellation,
leur
influence,
covariation,
lai
de
I'entassement
des
nrreurs. Exemple a titre d'instructioll.

528.115:528.38
KOLENATÝ, E.
La loi de I'entassemellt
ďerreurs
réelles
dli nlvellement.
Geodetický
a kartografický
obzor, 19, 1973, No I,
pages 6-10, 1 illustration,
2 tableaux, 4 publications.
Erreurs réelles d 'un double nivellement.
Matériel statistique
CSjNS. Corrélation
entre obturateur
moyen et la longueur
du polygone
de nivellement.
Approximation
de la dépen·
dance
fonctionelle
entre
l'obturateur
de nivellement
et
la longueur
du polygone.
Fonctions
les plus convenables,
exprimant
la croissanc·'.
des erreurs
de nivellement
avec
la longueur du cheminement.

528.143
RADOUCH, V.
Examen des dépendancp.s
dans une longue série ďobserva·
tions.
GeGdellcký a kartografický
obzor, 19, 1973, No I,
pages 10-12, 2 tableaux, 5 publications.
Fonclion du coefficient
de corrélation
pendant I'application
de la loi généralisée
de I'entassement
ďerreurs
moyennes,
employée
pour
les valeurs
interdépendantes
mesurées.
Exemple de différents
acr;ůs au probléme
de la détermina·
tion
des
liaisons
des moyennes
de groupes
de levé
associés de fa"on artifJcielle,
émanant
ďune longue série
d'observations
réalisées.

528.520.6.089.6
HAUF, M.

Vériflcation
de la précisioll du gyrothéodolite
MOM GI C 1.
GeGdetický a kartografický
obzor, 19, 1973, No I,
pages 13-16,
2 illustrations,
6 tableaux.
Emploi de plusieurs
méthodes
ďcbservation
au moyen du
gyrothéodolite
MOM Gi C I, précisións
interne
et externe
obtenues.
Projet de combination
des deux méthodes sctuel·
les, nécéssitant
moins de travail et accordant
pratiquement
la méme précision
que la méthode
classique.

528.34:516.3
HORA, L.
La géodésie li trois dimenslons.
Geodetický
a kartografický
obzor, 19, 1973, No I,
pages 16-18,
4 illustrations,
10 publications.
Principes
de la géodésie
á trois dimensions,
facilitant
la
80lution de prob\l'mes
géodésiques
sans surfaces
de réfé·
rence. Définition des systémes
de coordonnées
et des for·
:nules différentielles.
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90 let profesora Dr. techn. Františka Fialy,
DrSc.

proděkan směru

12. leden roku 1883 se stal dnem zcela mimořádného významu pro vědecký i praktický
rozvoj československé
geodézie a kartografie,
pro vybudování její vysoké mezinárodní
autority.
Toho dne se
narodil profesor
Dr. techn. František
Fiala, DrSc.,
nositel Řádu práce, jenž díky svému nadání, cílevědomé a houževnaté
píli a v neposlední
řadě ryzím osobním vlastnostem
vyrostl ve vynikající,
všestrannou
osobnost
našeho oboru. Všichni
českoslovenští
geodeti a kartografové
a s nimi přední
zahraniční
odborníci
i ostatní pracovníci,
kteří stále čerpají z bohaté studnice prací prof. Fialy, sdílejí upřímnou
radost z toho, že prof. Fialovi
bylo
dopřáno,
aby se při dobrém
zdraví dožil vzácně
vysokého
věku 90 let. K tomuto
jubileu
všichni
prof. Fialovi
co nejsrdečněji
blahopřejeme.
Bohatost
a vynikající
úroveň vědecké, pedagogické, publikační
a organizátorské
činnosti
prof.
Fialy nás trvale provází v denní práci. Veřejně se
vracíme k jejímu ocenění při všech okrouhlých
výročích vzácného
jubilanta.
V lednovém
čísle našeho časopisu
z roku 1968 jsme k rekapitulaci
hlavních
údajů o životě a práci prof. Fialy připojili též užitečný
seznam jeho publikací.
Současnému mimořádně
významnému
výročí odpovídá, abychom nezůstali
při výčtu skutečností,
ale abychom
zdůraznili
charakteristické
rysy osobnosti
a díla
prof. Fialy, trvalého
vzoru pro mladé i starší pracovníky, kteří mají dnes před sebou velmi náročné
úkoly, plynoucí
z progresivního
růstu společenského významu i obsahové a technické
náročnosti
našeho oboru.
Ve svém vědeckém vývoji byl prof. Fiala neobyčejně prozíravý
a systematický.
Od samého začátku své odborné dráhy v prvních
desetiletích
našeho století si byl jasně vědom základního
významu
vybudování
matematicko-teoretických
částí
geodézie a kartografie.
Proto po absolvování
zemiJměřického
oboru na pražské
technice
vystudoval

;eště matematiku
a deskriptivní
geometrii
na pražské universitě
a pozdě;i odešel studovat
;ako stipendista
vyšší geodézii,
diferenciální
geometrii
a
další disciplíny
k tehdejším
vynika;ícím
profesorům ve Francii.
Takto vyzbrojen
propracoval
postupně v celé šíři zejména
disciplíny
nazývané
tehdy na škole kartografické
zobrazování,
geodetické počtářství
ll., geodetické
počtářství
!lI., které se staly úhelnými
kameny stavby moderně po;atého vědeckého rozvo;e a vysokoškolského
studia
zeměměřického
inženýrství
v naší vlasti.
V řadě
vydání skript a učebnic prof. Fialy ;e uloženo nepřeberné
bohatství
mistrně
podaných
myšlenek
a řešení, rozví;ených
postupně
do plné zralosti
a šíře v závěru autorova
aktivního
působení. Při
dodržení
přísné vědeckosti
své práce prof. Fiala
nikdy neodhlédl
od praktických
aspektů, a tak jeho publikace
vždy rychle mizely z trhu a musely
být obnovovány.
Také při pro;ednávání
stěže;ních
otázek
budování
geodetických
základů
v našem
státě se hlas prof. Fialy jako člena řady vědeckých institucí
významně
a plně uplatnil.
Neméně vynikající
a plodná byla aktivní činnost
prof. Fialy jako
vysokoškolského
učitele.
Vedle
samozřejmé
obsahové
a didaktické
dokonalosti
svých přednášek
dovedl prof. Fiala zaněcovat lásku k oboru, dovedl vychovávat
k poctivé,
uvědomělé práci. Jako učitel
byl náročný
k sobě, ke
svým spolupracovníkům
i ke studentům, aniž ovšem
kdy přestal být je;ich opravdovým
přítelem
a starším kolegou.
Rádi vzpomínáme,
;ak důsledně
vyžadoval včasné a kvalitní
plnění svěřených
úkolů,
jak dobře dovedl při tomto plnění poradit, ;ak nás
vedl k tomu, abychom si úspěchy poctivě vydobývali, ale jak citlivě
a účinně také uměl podpořit
ve chvílích
dočasného
neúspěchu
nebo osobních
problémů
svých svěřenců.
A tak dnes pracovníci
našeho oboru na čelných
vědeckých,
učitelských
a organizačních
místech
stejně
jako nespočetné
řady zeměměřických
inženýrů
v praxi vděčí prof·
Fialovi
za ;eho velký podíl na své výchově a za
možnost čerpat z jeho prací.
Při vysoké náročnosti
své vědecké a učitelské
činnosti
dovedl
prof.
Fiala
se zralou
rozvahou
a s tichým,
mnohdy námi mladšími
až dodatečně
objevovaným
houževnatým
úsilím pracovat
ve prospěch organizace
i samé existence školy, již spolu
s dalšími velkými
osobnostmi
;e;ího vývo;e a s celým kolektivem
spolupracovníků
přivedl
na vysokou úroveň. Vzpomeňme
zde alespoň toho, že byl
statečným
děkanem
školy v kritickém
období let
1939-1945, že pod jeho vedením bylo korunováno
úspěchem
dlouholeté
úsilí o rozšíření
studia našeho oboru z přeplněných
3 let na 4 roky a že sehrál velkou kladnou úlohu ve fázi, kdy bylo třeba
paralizovat
neblahý
úmysl na zrušení
tak dobře
vybudovaného
zeměměřického
studia
na pražské
technice. Nejen na škole, ale i v dalších svých funkcích, např. jako vědecký
redaktor
nebo člen redakčních
rad našeho odborného
časopisu, dovedl

Doc. Ing. Dr. Jaroslav Kovařik. CSc.,
geodézie a kartografie
na fakultě
stavebni ČVUT v Praze
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prof. Ftala vždy pracovat
k opravdovému
rozvoji
a pokroku oboru geodézie a kartografie
a jeho ši·
roce chápané společenské funkce.
Velikost osobnosti je vždy spoluvytvářena
jejich
osobními vlastnostmi.
To má svoji zvláštní důležitost právě v učitelském
povolání. Také v tomto
směru nelze než mluvit o prof. Fialovi s vysokým
uznáním. Jeho charakterovou
a celou osobní velikost,
ryzost jistě založil jeho původ ze skromných poměrů na Ceskomoravské
vrchovině,
kterému zůstal celý svůj život věrný. Uvědomíme-li
si
charakteristické
rysy osobnosti prof. Fialy a jeho
přístupu ke společnosti, pak musíme mluviT o oso·I]nosti velmi pokrokové.
Neobyčejně skromný,
pracovitý, cílevědomý,
systematický
a v neposlední
řadě obětavý a vysoce čestný ve své práci i v osobním životě, myšlenkově
zralý a ryzí vědec, učitel
a člověk s moudrým, citlivým
smyslem pro sociální pokrok. To jsou charakteristiky
prof. Fialy, jak
jsme je měli vzácnou příležitost
poznávat a z nich

se učit. Plným právem se tedy prof. Fialovi

dostalo tak vysokých poct jako bylo jmenování
doktorem věd při zakládání
Československé
akademie
věd, později pak propůjčení
Řádu práce a řada
dalších uznání.
Dovolte nám, náš pane profesore Fialo, abychom
Vám jako Vaši žáci u příležitosti
Vašich devadesátin
jménem
československých
i zahraničních
geodetů a kartografů
znovu poděkovali
za Vaše
velké vědecké, pedagogické a organizační
dílo pro
náš obor. A my, kteří jsme měli velikou životní
příležitost
být Vám po řadu let nablízku, abychom
Vám jménem všech Vašich spolupracovníků
poděkovali za životní školu, jejíž hodnotu stále znovu
poznáváme a oceňujeme. My všichni Vám ze srdce
přejeme, abyste se v kruhu své rodiny, ve svém
skromném domově při dobrém zdraví ještě mnoho
let těšil z výsledků svého životního díla, z vděku
svých žáků. Buďte nám, pane profesore,
dlouho
zdráv!

Prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc.,
ČVUT v Praze

Věnováno prof. Dr. techn. Františku
DrSc. k jeho 90. narozeninám.

Fialovi,

Při zdánlivé jednoduchosti nivelace jsou nivelační
chyby pestrá směs velmi různoroáých chyb, které závisejí
na různých faktorech a hromadí se podle různých zákonů.
Studium korelací není záe jeánoáuché ale nutné jako
snad jediná cesta k áalšímu zvyšování přesnosti nivelace,
tak žádoucímu např. pro sleáování pohybů zemské kůry.

1. Přehled chyb. Jen s počtem stanovisek se
hromadí chyby v dělení latě a z vertikálních pohybů
přístroje a latí. S délkou záměry roste chyba v cílení
(asi s odmocninou), v urovnání (lineárně) a refrakční
(se čtvercem). S hodnotou převýšení roste vliv chyby
v laťovém metru, z náklonu latě a z refrakce. S dobou
(pomalostí) nivelace se uplatňují krátko- a dlouhoperiodické pohyby zemské kůry.
Stejné podmínky měření v čase a prostoru a různé
déletrvající faktory vyvolávají tzv. systematické chyby. Ty působí po několik sestav nebo i v delší trati
stejným smyslem - přesněji svou nenulovou střední
hodnotou - na měřená převýšení (klesání přístroje
nebo latí, postupná změna jejich teploty, chyba v laťovém metru, refrakce, odklon tížnice od normální
polohy). Podle jiné terminologie společné podmínky
vedou ke korelaci mezi naměřenými výsledky. Faktory
jsou zde: přístroj, team, únosnost, kryt a sklon půdy,
počasí a denní doba, mikroklima, postup observace.
2. Působeni chyb. Sčítané oddílové nesouhlasy
[e] = A. mezi nivelací tam (T) a zpět (Z) ovlivňuje
stejným smyslem pokles přístroje a latí. Podobně
změna podmínek v opačném směru nivelace (nová
komparace metru, změna počasí) změní velikost příp.
i smysl chyby v laťovém metru a z refrakce. V delším
pořadu se to projeví tendencí křivky [e] s rostoucí jeho
délkou. Záměrná změna podmínek v opačném směru
snižuje vliv systematických chyb na průměr x obou

nivelací ale přitom zvyšuje rozdíl A.. Při stejných podmínkách v obou směrech je tomu naopak. Nejsou
proto hodnoty A. spolehlivé kritérium přesnosti výsledků obojí nivelace. Spolehlivější se jeví uzávěrky
polygonů q; jako součty skutečných zbylých chyb
v průměrech. Bohužel návratem na výchozí bod nezachytí uzávěr vliv konstantních složek (středních
hodnot) chyby v laťovém metru a refrakční (z převážně
záporného teplotního gradientu), které naopak ovlivňují každé naměřené převýšení.
ENTIN [3] vytváří kritéria korelací pomocí převýšení odděleně vypočtených z levé a pravé (posunuté)
stupnice na latích. Jejich rozdíl á = hl - hp je prost
chyby v laťovém metru, refrakční a kompensační, tak·
že obvykle střední kilometrový rozdíl md < mil
Při observačním postupu ZtP1P2z2 znamená hromadění
kladných rozdílů á pokles přístroje, záporných pokles
latí během této observace. V průměru h = 0,5 (hl
hp) se rovnoměrné pohyby eliminují. Při postupu
observace ZtP1P2~ + P1Zt~P2 se pohyby v rozdílech
á neprojeví. Můžeme je tvořit samostatně jako krité·
rium pro každý směr nivelace (áT, dz). Další rozdíl
d' = áT - áz neobsahuje ani vliv pohybů přístroje
nebo latí za předpokladu stejných půdních podmínek
v obou směrech nivelace. To se projeví nerovností
md' < md
Rozdíly d nezachytí pokles latě při
přechodu na další stanovisko, což se ale uplatní kladnou složkou Je. Rozdíl d' prakticky vyjadřuje vliv jen
nahodilých chyb.
3. Kovariace. Spletitá různorodost nivelačních
chyb ztěžuje určení stupně jejich závislosti na různých
faktorech, jako jsou délka oddílu R, úseku L, počet
sestav '1', teplotní gradient atd. Dále je narušeno
i vylučováním výsledků s velkými rozdíly, kde právě
asi došlo k výraznému působení některého faktoru.
Např. rozbor čs. základní sítě dal na první pohled
překvapivé nerovnosti mezi koeficienty korelace

V2.

+

+

V2'.
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r(m:, R) = 0,98

> r(m:, v) =
resp. r(.1, I [h]

0,93

:»

r(e, I h j)

1),

přičemž poslední koeficienty dosahovaly i záporných
hodnot, ačkoliv se s větším sklonem terénu více uplatní
chyba v laťovém metru a v náklonu latě. Jejich vliv
byl patrně kompenzován zmenšením chyb z cílení,
urovnání i refrakce (se čtvercem délky záměry) při
současném zkrácení záměr ve sklonitém terénu. Podle
toho musíme čekat větší uplatnění refrakce v mírně
svažitém úseku, kde záměry jsou delší.
Studium korelací vyžaduje proto i experimentálních měření, kde zvolené typické úseky jsou vícekráte
nivelovány za různých podmínek. Výsledky se pak
sdružují do skupin nebo dvojic se stejnými a podruhé
s opačnými podmínkami a určuje se koeficient korelace. Rozsáhlý materiál toho druhu zpracoval LUCHT
[5] se slabým důkazem působení refrakce a poklesů.
Vlivem rušivého působení ostatních chyb jsou hodnoty
koeficientů malé a velmi různé i na stejném úseku ale
u různých teamů. Komplexní variační a kovariační
matice zde obsahuje (;)

členů při n úsecích nebo

opakovaných nivelacích. Je otázka, zda stará ale
osvědčená metoda analýzy disperse (se skupinovými
průměry) není účinnější.
4. Zákon hromadění chyb. Uvedené různorodosti
elementárních nivelačních chyb dobře odpovídá známá
koncepce, kterou sestavil VIGNAL (1936). Střední
chyba převýšení roste s odmocninou délky pořadu D
jen na vzdálenostech několika kilometrů. S rostoucí
jeho délkou se stále více uplatní lineárně rostoucí vliv
nenulových středních hodnot různých systematických

chyb (každá do jiné vzdálenosti). Po dalším prodloužení pořadu však i tyto "systematické" chyby podstatně změní svou střední hodnotu nebo i smysl (např.
chyba v laťovém metru novou komparací nebo nasazením jiných latí). Po překročení limitní vzdálenosti
(asi 50 km) dostanou dřívější "systematické" chyby
nahodilý charakter. Tzv. střední kilometrové chyby
1

=

m~R

m~F

"4 [e2]

:

[R],

= [q;2] : [F],

1

m~L

m~y

= "4 [.12] : [L],

= [pvv] : r

jsou jen pseudokilometrové chyby, nepoužitelné obecně pro určení střední chyby převýšení ve formě
m,jH = mo D. VIGNAL navrhl rovnici

V

m3H =
nebo

TbD,

kde

mOF nebo

mOR < TD < T = lim mOL
mov (L, F > 50 km).

Nejspolehlivější je T = lim mOF' Hodnota TD pro délky
D od 1 do 50 km se např. kvadraticky interpoluje
a sestaví do tabulky.
Vignalovu rovnici je však třeba doplnit. Jsou systematické složky, které mohou lineárně působit i na neohraničené vzdálenosti (systematická chyba kompara.
ce, složka refrakční odpovídající záporné střední hodnotě teplotního gradientu, nenormální střední poloha
tížnice při převážně jižní poloze nebeských těles).
První dvě neovlivní rozdíly A. ani uzávěry q; a eliminují
se při návratu na výchozí výšku. Závisejí jen na
převýšení obou koncových bodů pořadu a stačí
Vignalův vzorec doplnit na

m3H = 't'bD

+ ~2iJH2 ,

který by měl být směrodatný i pro určování vah naměřených převýšení. Z čs. základní nivelace byl koeficient ~ prozatím odhadnut na 0,004 mm/m (TRAGER,

td]

mm
"3

.•
2

+,

Obr. 1: Profil terénu, prnběh 8ěítaných rozdíl-n.[e] a [a] při opakovaných
Tábor v r. 1939 a 1966.

nivelacích pořadu Č. Budějovice -
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dis. práce, CVUT 1956). Vliv střední odchylky tížnice
se dá redukovat početně.
KOLENATÝ [4] ověřil první člen rovnice analýzou čs. nivelační sítě. Až do R = 1,6 km nalezl
= 0,42 RO.46 s vysokým koeficientem korelace
r(m:, R) = 0,99. Pro větší vzdálenosti sdružoval postupně polygony III. řádu ve stále větší (s obvody F od
15 km do 525 km). Nejmenší [pvv] i nejmenší střední
chyby parametrů (takto i největší koeficient korelace)
dal tvar funkce m'P = 1,26 mm Fkm (platí pro III.
řád). Podle toho nelze souhlasit s většími exponenty
subjektivně zaokrouhlenými, např. D111nebo D'i. anebo s obecnou platností empiricky získaných vzorců,
např.

m,

3. V obou letech je rozdělení rozdílů e blízké normálnímu (ob~. 3) ale rozdělení rozdílů l téměř rovnoměrné (obr. 4). To opět svědčí o působení systema.
tických chyb.

V

m,JH = 0,47 mm

V

m,JH = mOR D

DO.61

R·,4$-1km

Ln=65

(NDR, Miiller-Schneider, [6])

+ (1. D'i.

(SSSR, Larin),

r-l

1939

r--l

1966

protože neuvažují převýšení koncových bodů. Mimo
diskusi je vůbec rovnice
m~H = ~RD

+ (12D2,

která platí jen pro průměrnou délku pořadů nebo
polygonů, z jejichž nesouhlasů l nebo fP byla hodnota
"střední systematické kilometrové chyby" (1 vypočtena.
Ď. Instruktivni přfpad. Pořad C. Budějovice Tábor (65 km) byl v r. 1939 zaměřen "nivelací vysoké
přesnosti" a v r. 1966 "nivelací zvlášť vysoké přesnosti". Profil tratě napřed silně stoupá (+145m/ll km)
pak klesá (-lIlm/14
km) a dále pokračuje zvlněným
terénem (obr. 1). Výsledky [2]:

1ft
4

8

12 16 20

Obr. 3: Rozdělení četnosti rozdilft
délku oclclilu R = 1 km.

v1'10mm

leol

redukovaných na

n

16
14

__o,

12

II

ID
8

r---'I
,

I
1
I
I
I
I

L-"5 -10km

Ln

I
I
1
I

rI

["--11966

I
I
I
1

r--'
I
I

6

....._',.'.'!~.!. .~.~~
, ,,,

,."

56
1939

4

2
..•.

O

8

16

24

17\1
v 1110 mm

32

L
50

km

4. V obou letech je korelace (e, 11,) velmi malá
(obr. 5) a korelace (l, [11,]) dokonce záporná (obr. 6).
5. Diference
převýšení z levých a pravých
stupnic latí jsou podle očekávání značně menší než
rozdíly dvojí nivelace e. Byly určeny jen u nivelace
1966, průběh jejich sčítaných hodnot je na grafu č. 1.
Střední kilometrová diference

a,

1. Střední kilometrový rozdíl mO(lje v obou nivelacích prakticky stejný (0,64 mm a 0,62 mm).
2. Růst středního rozdílu mA v obou letech je
rychlejší než s L jen do poměrně krátké vzdálenosti
(12 a 10 km). Pak proti očekávání vůbec přestává
(působení jen krátkoperiodických chyb - viz obr. 2;
např. pro L = 10 km bylo z grafu odměřeno 56 hodnot
l k úsekům 0-10,1-11,
... 55-65 km a vypočteno
m! = [l2]: 56).

V

mli =

0,20 mm proti

mIl

V2" = 0,89 mm.

V jednom úseku došlo k jejich systematickému nahromadění do --4 mm/20 km. Protože byla předepsána
observace ZíP1P2Zs + PI~ZsP2' není pro to vysvětlení.
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6. Průběh křivky [e] nevykazuje tendence při
trvalém sklonu terénu a naopak je vykazuje při mírně
zvlněném (obr. 1), kdy se asi více uplatnila refrakce.
7. Podobně jako u předešlých korelací je i průběh
křivky [e] nápadně shodný v r. 1939 i 1966, jakoby se
uplatňovaly trvalé půdní a mikroklimatické podmínky.
Dedukované závěry by bylo nutno ověřit rozborem dalších pořadů s typickými terenními podmínkami.
Literatura:
FIALA, F. "Vyšší geodésie II", Praha 1952.
[1]. BORM J. "Vyšší geodesie I (geometrická)", ČVUT
Praha 1972.
[2] DOLEŽAL M. "Kovariace v nivelaoi," dipl. práoe
(ved. prof. Bohm), ČVUT Praha 1972.
[3] ENTIN 1. 1. "Vysokotočnoe nivelirovanie", Moskva
1956.

R~1km

1939
1966

Obr. 5: Korelační pole a regresní přímky u převýšení
a rozdílů (Ikl, leol) v oddíleck R = 1km.

[4] KOLENATÝ E. "Studium zákonnitosti nivelačních
ohyb", dis. práoe, ČVUT Praha 1969.
[5] LUORT H. "Korrelation im Prii.zisionsnivellement",
TU Hannover 1972.
[6] MůLLER K. - SCHNEIDER E. "Mathematisohstatistisohe Genauigkeitsbewertung von Prii.zisionsnivellement", Arb. Verm. u. Kart., Leipzig 1967.
Do redakce došlo 1. 11. 1972
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Statistický materiál
.
Aby bylo možno získat velký počet uzávěru rp nivelačních polygonů o ruzné délce obvodu F, bylo
vzato za základ 414 nivelačních polygonu III. řádu
ČSJNS z polygonu A až N. Tyto polygony byly sdružovány po dvou až třiadvaceti. Tím vzniklo postupně
1.071 nových nivelačních polygonu se stále větším
obvodem a novými uzávěry, které jsou vytvářeny
jako součet uzávěru puvodních polygonu.
Tyto nové polygony byly roztříděny podle délky
obvodu F do 52 tříd s třídními intervaly, rostoucími
po deseti kilometrech. Každá třída je pak representována polygonem o střední délce polygonu Fi, rostoucí
od 15 do 525 km a jeho středním uzávěrem

V delším nivelačním pořadu se kromě nahodilých chyb
uplatňují i ruzné chyby pusobící ve stejném smyslu na
kratší nebo delší vzdálenosti. Správné určení střední
chyby nivelovaného výškového rozdílu - nutné pro
stanovení jeho váhy - není snadné a je studováno
nejen klasiky (Lallemand, Vignal, Rune) , ale stále
i v současné době.
K tomuto účelu byly doposud používány sčítané
odchylky dvojí nivelace A = [e]. Požadavek, aby
nivelace "zpět" byla konána za jiných (např. atmosférických) podmínek než nivelace "tam", záměrně zvětšuje rozdíly dvojí nivelace, přičemž se v pruměru
značná část některých elementárních chyb sníží (částečně vykompensuje). Rozdíly dvojí nivelace
ani
sčítané odchylky A nedávají tudíž zcela správný obraz
o přesnosti konečných výsledku (pruměru) dvojí nivelace. Ostatně jsou publikovány dúkazy (např. Kukuča, GaKO 1966, str. 142), že platí nulový korelační
vztah (r = O) mezi rozdíly e a chybami 8~ v aritmetickém prúměru z obojí nivelace. Z uvedených duvodu
nelze považovat použití sčítaných odchylek A za
vhodné k určení vztahu mezi nivelační chybou a délkou
pořadu. Vhodnější se jeví použití k tomuto účelu
skutečných
chyb dvojí nivelace
- tj. uzávěru
rp nivelačních polygonu, které jsou algebraickým
součtem chyb 8",.

e,

V

mil" =
,

[rp2], ,
Z;

kde rp, jsou uzávěry jednotlivých polygonů v příslušných třídách a Z; jejich četnost. Příslušné hodnoty
F" Zj = p" m~", mil", jsou uvedeny v tabulce 1 ve sl.
(4), (2), (5) a (6).

Korelace mezi středním uzávěrem
lačního polygonu F

mil'

a délkou nive-

Výpočet byl proveden podle známých vzorcu
(viz [1], § 12, 8), kde váha p, vyjadřuje třídní četnost
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uzávěrů polygonů Zi. Názorný kroužkový graf se zákresem regresních přímek je na obrázku.
Výsledek
ukazuje podle obecně přijatých zásad na velmi těsný
vztah mezi zkoumanými faktory. V dalším se pokusíme nalézt analytický výraz, který by nejlépe vyjadřoval zákon hromadění nivelačních chyb s délkou
nivelačního pořadu.

-

p

i

VF

F

m2tp

I

m",

m",

m2 tp

m",

Aproximace funkční závislosti mezi nivelačnim uzá·
věrem a délkou polygonu
Abychom určili nejvhodnější funkci, vyjadřující
růst (hromadění) nivelačních chyb s délkou pořadu,
budeme postupně vyrovnávat lomený polygon empirických hodnot středních uzávěrů m", = y (obr.)
různými aproximativními křivkami, vyjádřenými poměrně jednoduchými funkcemi, za podmínky, aby
[pvv]1/ = min. Váhu p zvolíme opět rovnou četnosti
výskytu příslušného uzávěru. Za nejvhodnější pak

m",

_2

mtp

(1)

(2)

(3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
3
34
51
60
72
76
54
54
50

3,87
5.00
5,92
6,71
7,42
8,06
8,66
9,22
9,75
10,25

15
25
35
45
55
65
75
85
95
105

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

48
29
32
21
29
22
15
20
10
19

10,72
11,18
11,62
12,04
12,45
12,84
13,23
13,60
13,96
14,32

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10
15
14
14
15
4
11
11
10
11

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

(4)

(5)

I

log F

log m",

(13)

(14)

log

m",

m",

v<m

V(8)

-

m",

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

0,35
16,05
59,26
86,40
106,76
107,53
161,99
124,86
151,71
168,58

0,6
4,0
7,7
9,3
10,3
10,4
12,7
11,2
12,3
13,0

4,9
6,3
7,4
8,4
9,3
10,1
10,9
11,6
12,3
12,9

21,56
36,29
51,20
66,26
81,50
96,79
112,24
127,79
143,44
159,19

4,7
6,0
7,2
8,1
9,0
9,8
10,6
11,3
12,0
12,6

5,0
6,5
7,7
8,7
9,6
10,4
11,1
11,8
12,4
13,1

21,65
36,22
50,88
65,64
80,51
95,48
110,55
125,72
140,99
156,36

4,7
6,0
7,2
8,1
9,0
9,8
10,5
11,2
11,9
12,5

1,1761 -0,2218
+0,7250
1,3979 +0,6021
0,8280
1,5441
0,8865
0,8959
1,6532
0,9685
0,9465
1,7404
10128
0,9870
1,8129
1,0170
1,0207
1,8751
1,1038
1,0496
1,9294
1,0492
1,0748
1,9777
1,0899
1,0972
2,0212
1,1139
1,1174

5,3
6,7
7,9
8,8
9,7
10,5
11,2
11,9
12,5
13,1

115
125
135
145
155
165
175
185
195
205

168,29
211,74
198,81
187,55
200,30
354,42
176,07
276,99
477,~8
410,66

13,0
14,6
14,1
13,7
14,1
18,8
13,3
16,6
21,8
20,2

13,5
14,1
14,6
15,1
15,7
16,2
16,6
17,1
17,6
18,0

175,01
190,94
206,95
223,02
239,19
255,41
271,73
288,10
304,29
321,06

13,2
13,8
14,4
14,9
15,5
16,0
16,5
17,0
17,4
17,9

13,7
14,2
14,8
15,3
15,8
16,3
16,8
17,2
17,7
18,1

171,83
187,41
203,08
218,86
234,74
250,72
266,80
282,98
299,26
315,64

13,1
13,7
14,3
14,8
15,3
15,8
16,3
16,8
17,3
17,8

2,0607
2,0969
2,1303
2,1614
2,1903
2,2175
2,2431
2,2672
2,2900
2,3118

1,1139
1,1644
1,1492
1,1367
1,1492
1,2742
1,1206
1,2201
1,3385
1,3054

1,1358
1,1526
1,1681
1,1826
1,1960
1,2086
1,2205
1,2317
1,2423
1,2524

13,7
14,2
14,7
15,2
15,7
16,2
16,6
17,1
17,5
17,9

14,66
15,00
15,33
15,65
15,97
16,28
16,58
16,88
17,18
17,46

215
225
235
245
255
265
275
285
295
305

369,85
358,06
366,66
383,57
682,33
336,60
501,22
727,86
537,33
241,03

19,2
18,9
19,1
19,6
26.1
18,4
22,4
27,0
23,2
15,5

18,4
18,9
19,3
19,7
20,1
20,5
20,9
21,2
21,6
22,0

337,62
354,60
270,96
387,71
404,54
421,41
438,33
455,32
472,39
489,45

18,4
18,8
19,3
19,7
20,1
20,5
20,9
21,3
21,7
22,1

18,5
18,9
19,3
19,7
20,1
20,5
20,8
21,2
21,6
21,9

332,13
348,72
365,40
382,19
399,08
416,07
433,17
450,36
467,36
485,05

18,2
18,7
19,1
19,5
20,0
20,4
20,8
21,2
21,6
22,0

2,3324
2,3522
2,3711
2,3892
2,4065
2,4232
2,4393
2,4548
2,4698
2,4843

1,2833
1,2765
1,2810
1,2923
1,3997
1,2648
1,3502
1,4314
1,3655
1,1903

1,2620
1,2712
1,2799
1,2883
1,2964
1,3041
1,3095
1,3188
1,3258
1,3325

18,3
18,7
19,1
19,4
19,8
20,1
20,4
20,8
21,1
21,5

7
16
11
15
10
10
7
15
12
12

17,75
18,03
18,30
18,57
18,84
19,10
19,36
19,62
19,87
20,12

315
325
335
345
355
365
375
385
395
405

108,18
356,63
431,68
529,74
529,05
555,25
172,55
461,00
421,84
508,64

10,4
18,9
20,8
23,0
23,0
32,6
13,1
21,5
20,5
22,6

22,3
22,7
23,0
23,4
23,7
24,0
24,4
24,7
25,0
25,3

506,62
523,83
541,06
558,35
575,71
593,10
610,55
628,06
645,59
663,18

22,5
22,9
23,3
23,6
24,0
24,4
24,7
25,1
25,4
25,8

22,2
22,6
22,9
23,2
23,6
23,9
24,2
24,5
24,8
25,1

502,55
520,15
537,85
555,65
573,55
591,55
609,66
627,86
646,17
664,58

22,4
22,8
23,2
23,6
23,9
24,3
24,7
25,1
25,4
25,8

2,4983
2,5119
2,5237
2,5378
2,5502
2,5623
2,5740
2,5855
2,5966
2,6075

1,0170
1,2765
1,3181
1,3617
1,3617
1,3729
1,1173
1,3324
1,3118
1,3541

1,3390
1,3453
1,3508
1,3573
1,3631
1,3687
1,3742
1,3795
1,3846
1,3897

21,8
22,1
22,4
22,7
23,1
23,4
23,7
24,0
24,2
24,5

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

15
15
13
12
14
13
20
4
10
15

20,37
20,62
20,86
21,09
21,33
21,56
21,79
22,02
22,25
22,47

415 694,99
425 729,43
435 694,39
445 682,85
455 1092,64
465 837,71
475 645,20
485 1840,18
495 602,46
505 745,11

26,4
27,0
26,4
26,1
33,1
28,9
25,4
42,9
24,5
27,3

25,6
25,9
26,2
26,5
26,8
27;1
27,4
27,7
28,0
28,3

680,83
698,54
716,26
733,99
751,82
769,66
787,56
805,51
823,52
841,52

26,1 25,4
26,4 25,7
26,8 26,0
27,1 26,2
27,4 26,5
27,7 ·26,8
28,1 27,1
28,4 27,4
28,7 27,6
29,0 27,9

683,09
701,70
720,41
739,29
758,13
777,15
796,27
815,48
834,80
854,22

26,1
26;5
26,8
27,2
27,5
27,9
28,2
28,6
28,9
29,2

2,6180
2,6284
2,6385
2,6484
2,6580
2;6674
2,6767
2,6857
2,6946
2,7033

1,4216
1,4314
1,4200
1,4166
1,5198
1,4609
1,4048
1,6325
1,3892
1,4362

1,3946
1,3994
1,4041
1,4087
1,4132
1,4175
1,4219
1,4260
1,4302
1,4342

24,8
25,1
25,4
25,6
25,9
26,2
26,4
26,6
26,9
27,2

51
52

8
2

22,69
22,91

515 1022,13
525 2953,74

32,0
54,3

28,5
28,8

859,58
877,69

29,3
29,6

29,6 2,7118
29,9 12,7202

1,5052
1,7348

1,4382
1,4421

27,4
27,7

-

..-

._-

28,1 873,74
28,4 189~,37

--

(15)

(16)

Geodetický a kartografický obzor
ročnfk 19/61, čfslo 1/1973

Kolenat{í, E.: Zdkon hromadi!n1
skutelJn{ích chyb nilJelace

8

+ fJF'/I.

budeme považovat tu ze zvolených funkcí, která dá
nejmenší [pvv].
Řešení provedeme pomocí běžně používaných
vzorců pro vyrovnání pozorování zprostředkujících,
kde v rovnici oprav

2. mrp = VJ

x a y jsou hledané neznámé, které určíme ze soustavy
normálních rovnic

Druhý člen má vyjádřit možný vliv systematických
chyb, které až s rostoucí vzdáleností postupně nabývají náhodného charakteru.
Vyrovnávací křivku najdeme opět za podmínky
[pvv] = min., ovšem opravy Vi nyní budou příslušet
čtvercům uzávěrů m~.. Pro určení vhodnosti zvolené
•
funkce vypočteme pomocí vyrovnané hodnoty iň~.ještě

+ [pab]y + [pal]
+ [pbb]y + [pbl]

[paa]x
[pab]x

=

O

=O

pomocí determinantů:

D",

kde D je determinant soustavy a D", Dli determinanty
neznámých. Jednotková střední chyba mg a střední
chyby v určovaných neznámých m", a mli jsou dány
vztahy:

= ±

V ~~;,

m",

= mg VQ""

mli

•

vi = iňrp. -

iňrp..•..•= Viň~, a opravy

x=-D'

mg

Tato funkce není již tak jednoduchá, a proto si
úkol zjednodušíme umocněním dané funkce dvěma.
Tím dostaneme nový tvar funkce

mrp.. Teprve z takto

"to

určených oprav získáme potřebné ekvivalentní hodnoty [pv'v'], které budeme moci vzájemně porovnávat.
Rovnice oprav:

v, =

+ fJF;/1 - m~,'

J,

= mg VQ;.
(6)

Hledané koeficienty
lX

±

1. mrp

=

lX·

= (1,39 ± 0,48) mm2

mp = (0,01 ± 0,03) mm2

fJ ±
Potřebné hodnoty jsou uvedeny souhrnně v přehledné tabulce 1. V dalším textu budou vždy příslušné
hodnoty označovány číslem v kulaté závorce odpovídajícího sloupce této tabulky. Váhy p, stejné pro
všechny alternativy jsou v této tabulce uvedeny ve
sl.(2).
Pro aproximaci zvolíme postupně následující
funkce:

m",

a výsledná vyrovnávací funkce
iň~ = 1,39.F

Její hodnoty jsou ve sl. (8). Opravy v, dávají [pvv] =
= 24217 140, mg = ±697 mm2• Opravy = iňrpi -mrp, k původně zvolené aproximativní funkci

V,

VF.

iňrp = Vl,39.F

Chceme, aby vyrovnané hodnoty středního uzá(7)

.•

(8)

•

(13)

+ fJF'/.

Tato funkce dá rovnici oprav

v, = J;/I

v, = lX. VF, -mrp

+ O,OI.F'/a,

vyčíslené ve sloupci (9) dávají sumu [PV'v'] = 8667.
3. mrp= Jlll

věru

+ O,OI.F'/I.

+ fJF;I.

-

mrp"

takže podle rovnice (3) bude

Porovnáním této rovnice s obecným tvarem rovnic
oprav (3) budou hodnoty v příslušných sloupcích:

a, =

VF, = (3),

~ = -mrpi

= (6).
lX

± m« = (1,35 ± 0,18) mm

fJ ±
x

=

=

lX

+1,258, mm.

Vyrovnané hodnoty funkce
iňrp. = 1,258

•

mp = (--0,02 ± 0,04) mm

a výsledná vyrovnávací funkce (sl. (10»
iňrp = 1,35 mm.

VF,

jsou vyčísleny ve sloupci (7). Opravy v, dávají [pvv] =
= 8395. Jednotková střední chyba a střední chyba
v určení neznámé

VF -

0,02 mm. F'/. .

Opravy v, dávají [pvv] = 8335 a mg
4. Funkce

mrp

=

VJ

=

±12,9

(15)
mm .

+ fJF2

dá při stéjném postupu jako v příp. 2. rovnici oprav

v.= J. + PF;}, -m~,

(16)
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a hledané koeficienty
ťX

±

{3±

m", = (1,44 ± 0,29) mm2
mp

=

(0,0005 ± 0,0007)

mo
mm2•

1,44 mm2.F

= ±0,30, m", = ±0,06,

+ 0,0005 mm2.F2.

(17)

Opravy v, dávají [pvv] = 24112 401
a mo = ±694 mm2•
Opravy v, = m",. - m",. k původně zvolené aproxima•
•
tivní funkci

m", = Vl,44 mm2.F + 0,0005 mm2.F2 ,

log

ťX -

Vyrovnávací křivku najdeme opět za podmínky
[pvv] = min., avšak opravy v budou příslušet k logaritmům příslušných uzávěrů. Obdobně jako v příp. 2.
pro určení vhodnosti zvolené funkce vypočteme ještě
opravy v' k hodnotám m", tak, že vi = m",. -m",.,
•
•
přičemž m"'i jsou argumenty vyrovnaných hodnot
log m", .. Z takto vypočtených oprav určíme [pv'v'],
•
kterou pak použijeme pro vzájemné srovnání.

=

log

ťX

+ {3log Fi

-

log

(20)

m"'i'

takže podle (3)

= log F., li = -log m",.,
x = log ťX, y={3
b,

= log

Vyrovnané
log

ťX

= +0,1788,
ťX = +1,509,
y = {3= +0,4644.

hodnoty

logaritmů

středních

uzávěrů

m"" = +0,1788 + 0,4644 log F,

jsou uvedeny ve sl. (15) a odpovídající opravy

v, = log m",. -log

•

2.
3.
4.
5.

< log

ťX

< log

ťX

+

mloa:

(t •

bude obor střední chyby

< ťX =

1,51

< 1,73.

m", = (1,51 ± 0,22) mm
{3± mp = (0,46 ± 0,03)
ťX

±

m",.

•

(21)

m lpi' =

m",
m",
m'1'
m'1'
m."

1 51 mm

. F~·46
t

(22)

,

jejíž funkční hodnoty jsou uvedeny ve sloupci (16)
a příslušné opravy vi = m",. -m",. pak dávají [pv'v'] =
•
•
= 8410.

Vzájemné porovnáni aproximativnich fnnkci
Nyní posuďme, která z vypočtených aproximativních funkcí pro m", nejvhodněji nahrazuje lomený
polygon vynesených hodnot uzávěrů m",. Jako kritérium nám bude sloužit příslušná suma zvážených
čtverců odchylek jednotlivých bodů polygonu (uzávěrů) od vyrovnaných funkčních hodnot, tj. hodnoty
[pvv] - případně alternativní hodnoty [pv'v'] a zejména střední chyby m"" my vyrovnaných hodnot parametrů rovnic x, y. Relativní poměr m", : x a my: y
určuje totiž stupeň korelace příslušného člena rovnice
s naměřenými výsledky. Nalezené tvary funkcí a kritéria sestavme do přehledné tabulky 2.
Především zjišťujeme velmi slabou korelaci (tj.
neprokázanou oprávněnost) druhých členů v obou
dvoučlenných rovnicích. Náhodné záporné znaménko
v rov. Č. 3 dokonce odporuje charakteru nivelačních
chyb. Jako nejvhodnější se jeví funkce Č. 1 - tedy
růst střední chyby v převýšení s odmocninou dostatečně dlouhé tratě.
Protože uzávěry v nivelační síti jsou produktem
skutečných nivelačních chyb, působících v síti, udává
koeficient úplnou střední kilometrovou chybu.
Z tohoto rozboru vyplývá, že se potvrdila Vignalova teorie o nahodilém charakteru i tzv. "systematických" chyb ve velmi dlouhých pořadech. Nalezená
úplná střední kilometrová chyba ČSJNS ťX = T =
= 1,26 mm platí ovšem pro nivelace III. řádu.

Funkce (v mm pro F v km):

1.

= ±0,03.

a vyrovnaná funkce

Parametry této obecné aproximující funkce budeme moci nalézti vyrovnáním teprve po zlogaritmování, a to proto, aby hledané parametry byly v lineárním vztahu se zprostředkujícími veličinami. Tedy

x

ťX

1,31

(18)

5. m",=JP.

mloa: '"

a pro argument

vyčíslené ve sloupci (12), dají alternativní sumu čtverců zvážených oprav [pv'v'] = 8 652.

Vi

my

Střední chybu v určení koeficientu ťX odhadněme následující úvahou: Oboru x ± m"" kde x = log ťX, odpovídá obor pro hodnoty logaritmů

Vyrovnávací funkce (sl. (11))

m~=

= 4,49. Příslušné střední chyby

dávají [pvv]

= (1,26 ± 0,03) VF
= V (1,39 ± 0,48)F + (0,01 ± 0,03)F3/2
= (1,35± 0,18) VF - (0,02 ± 0,04)F"/c
= V(I,44 ± 0,29)F + (0,0005 ± 0,0007)F3
= (1,51 ± 0,22)F(0.C6± 0,03)

[poo] resp. Ip,,',,']

8.395
8.667
8.335
8.652
8.410
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Přestože nivelace III. řádu v ČSJNS byly prováděny prakticky podle stejných zásad jako VPN
(přístroje, latě, metoda) s výjimkou nivelačních podložek (těžké litinové podložky místo přestavných
hřebů) byla značně snížena kritéria pro měření tam
a zpět. I když při budování čs. nivelační sítě III. řádu
bylo těchto dopustných odchylek "dosaženo" jen
výjimečně, přesto přesnost této sítě není stejná jako
u sítí I. a II. řádu. Proto hodnota celkové nivelační
chyby í bude pro I. a II. řád ČSJNS zřejmě nižší;
pro I. řád (z vyrovnání sítě) í = 0,9 mm ([2], str. 220).

Vyšetřování závislostí v dlouhých řadách
pozorování

Věnováno prof. Dr. techn. Františku
k jeho 90. narozeninám

Fialovi, DrSc.

Technický pokrok moderní vědy, neustálé zvyšování
precisního zpracování přístrojů a v neposlední řadě
i vývoj technologií přispěl k tomu, že pozornost teorie
chyb, původně soustředěná výhradně na nahodilé nezávislé chyby, se pomalu začala rozšiřovat na řešení
obecnější problematiky. Současná geodézie sleduje
nejen vnitřní přesnosti přístrojů a metod, ale komplexní
soubor problémů, vyplývající z celkového působení
prostředí, měřiče, atmosférických vlivů apod.
Tím, že začínáme šířeji chápat teorii chyb, musíme si u každé jednotlivé chyby nebo jevu vůbec položit otázku nahodilosti a nezávislosti a prozkoumat
platnost či neplatnost použití klasických výpočetních
vzorců pro určení jak velikostních, tak i chybových
charakteristik. Obzvláště pak při určování středních
chyb je důležité odhalit vnitřní strukturu jevu a zjistit
vzájemnou vazbu jednotlivých elementů tohoto jevu.
Při aplikaci zobecněného zákona hromadění středních chyb (viz GaKO 1971, č. 2, s. 35-40), který lze
použít i na vzájemně závislé měřené hodnoty hraje
důležitou roli koeficient korelace. Tuto charakteristiku
vazby dvou prvků - obecně dvou proměnných určujeme prakticky běžným postupem z korelačního
grafu velmi pracně a někdy s malým výsledným
efektem.
V článku chceme ukázat jiný přístup k problematice určování vazeb, a to na příkladě výpočtů průměrů
z dvojic, trojic a z většího počtu uměle sdružovaných
měření z dlouhé řady provedených pozorování.
Představme si dlouhou řadu měření veličiny, jejíž
skutečnou hodnotu známe. Výsledkem takového měření budou skutečné nahodilé chyby, u kterých nyní
budeme vyšetřovat jejich vzájemnou nezávislost.
Nejdříve vypočítáme z celého souboru střední
chybu jednoho měření
[e2]

m2=-_.
n

(1)

Literatura:
FIALA, F.: Vyšší geodesie II. Praha, 1952
[I] BORM, J.: Vyrovnávací počet, Praha, 1964
[2] BORM, J. - SVOBODA, J.: Geometrická nivelace,
Praha 1960
[3] KOLENATÝ, E.: Studium zákonitostí nivelačních
chyb, kand. dis. práce, Praha, 1969

Do redakce došlo 1. 11. 1972
Lektorova!:

Prof. Ing. Dr. Josef Bčihm, DrSc., katedra
vyšší geodézie FSv eVUT v Praze

Ing. Vladimír Radouch, CSc.,
katedra vyšší geodézie FSv eVUT v Praze

V dalším postupu budeme sdružovat vždy k následujících měření do skupin, z měření ve skupinách vypočítáme skupinové průměry a ze skutečných chyb těchto
průměrů jejich střední chybu.
Střední chybu z k měření můžeme vypočítat dvojím způsobem:
a) použitím skutečných chyb průměrů vzhledem ke
známé správné hodnotě, tedy

a výpočtem střední chyby z rovnice
2
_
[e~k)]
(m(k»)r---,
n

b) nebo přímým výpočtem z m2:

m2

(m~k»)Il=

k'

Výpočet pomocí rovnice (3b) je ovšem proveden
za předpokladu nezávislých měření. Výsledky pokusů
ukazují, že disperze počítaná z rovnice (3a) je menší
než disperze z rovnice (3b) a rozdíl mezi oběma hodnotami roste úměrně k. Zřejmě tedy neplatí předpoklad nezávislosti měření. Pokusme se na modelu
zjistit velikosti korelačních koeficientů.
Použijme zákon hromadění středních chyb vzájemně závislých veličin

m' = f~m~ + f:m~

+ f:m~ + 2 f",f'llm",m'llr",'11
+

+ 2 f",f.m",m.r",. + 2 f'llf.m'llm.r'll'

(4)

Radouch, V.: Vyšetřování. závislostí.
v dlouhých řadách pozorování

na tvar funkce
střední hodnoty
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(2). Dostaneme

k2E(erk»

=

nejdříve

vztah

pro

Dosadíme-li výsledky rovnic (7) a (8) do rovnice (6),
bude
k2(mrk)hn

+ E(e~) + ...+

E(ei)

+ E(e~) + 2 ~

E(e.ei)

'.j=l •...• k

Odhad střední hodnoty E(ei) dostaneme z prvních členů skupin

k.m2

+ (k -2)r2

(5)

kj

=

+ 2 m2 {(k -1)r
+ ..+ rk_I}'

1

+
(9)

Zřejmě budou korelační koeficienty představovat řadu,
klesající se vzdáleností obou měření v řadě; můžeme
tedy zavést koeficient IX (O < IX < 1), odpovídající
konvergenci řady a označit největší korelační koefici.
ent rl jako r

obdobně můžeme získat ostatní m~ a odhad rovnice (5)
bude

+ m~ + ...+ m~ + 2 {m1m2r12 +
+ ...+ m1mkrlk + ...+ mk-lmkr(k-l)k}'

k2(mrklhn = mi

+ m1rnarlS

(6)

Předpokládejme, že všechna pozorování jsou provedena se stejnou přesností, bude tedy platit

mi = ~ = ... =

m~

=

=

m1m2

m1mS =

... =
(7)

Výraz ve složené závorce v rovnici (U) lze tabelovat
pro argument k, IX (viz tab. 1).

a že korelace mezi pozorováními závisí na vzájemné
vzdálenosti měřených veličin v naměřené řadě:

Aby byl splněn vytyčený úkol, položíme podmín.
ku, aby

= mk_lmk =

=
rl3 = r24 = r35 =
r12 = r2s = rS4

m2

=

rk-l.k

= rk-2.k

(mrklh

= rl
= r2

(8)
Tab 1.
Hodnoty

(k -

""'~
k

~

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
32
40
50
64
80
100

1)

-I

+

(k -

2)<x

0,90

1,0
2,9
5,6
9,0
13,1
17,8
23,0
28,7
34,9
41,4
48,2
55,4
62,9
70,6
78,5
86,7
95,0
103,5
112,2
157,2
223,4
301,5
400,5
540,1
700,0
900,0

+ ... +

I

= (mrklhn·

Prakticky to znamená, že pomocí (mM) , dosazené do
rovnice (U) místo správného (mrkl)m, vypočteme nejdříve levé strany rovnice (U) pro všechna k. Tuto
řadu hodnot porovnáme s hodnotami z tab. 1 pro
zvolené IX a vynásobenými zvoleným r. Pomocí nej-

<xk-B

0,92

1,0
2,9
5,7
9,2
13,5
18,4
23,9
30,0
36,6
43,7
51,2
59,1
67,4
76,0
84,9
94,1
103,6
113,3
123,2
175,7
254,6
349,3
471,2
644,5
843,9
1093,8

I

0,94

1,0
2,9
5,8
9,4
13,8
19,0
24,9
31,4
38,5
46,2
54,4
63,2
72,4
82,0
92,1
102,6
113,4
124,6
136,1
198,0
293,9
412,3
568,1
794,2
1057,5
1389,5

0,96

1,0
3,0
5,8
9,6
14,2
19,6
25,9
32,8
40,5
48,9
57,9
67,6
77,9
84,8
100,2
112,2
124,8
137,8
151,2
225,2
344,3
497,1
706,1
1020,8
1398,8
1885,5

I

0,98

1,00

1,0
3,0
5,9
9,8
14,6
20,3
26,9
34,4
42,7
51,8
61,8
72,6
84,1
96,4
109,5
123,3
137,8
153,1
169,0
258,7
409,7
614,3
910,4
1386,1
1996,6
2831,5

1
3
6
10
15
21
28
36
45
55
66
78
91
105
120
136
153
171
190
300
496
780
1225
2016
3160
4950
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lépe vyhovující dvojice r a
hodnot (mrk)hlI'

vypočteme

IX

pak řadu

Všimněme si konkrétních výsledků:
Abychom mohli ověřit uvedený model, je třeba mít
k dispozici soubor pozorování, která mají charakter
skutečných chyb. Těžko lze použít měření, provedených v poli, protože potřebujeme materiál, nezatížený
žádnými vnějšími vlivy. K tomuto zkoumání se hodí
laboratorní zkoušky teodolitů, při kterých se mnohokrát po sobě zaměřuje tzv. nulový úhel. Technologie
takového měření spočívá v tom, že se současně zaměřuje teodolit i kolimátor a diference mezi dvojím po
sobě následujícím zacílení se pokládá za vzájemně
nezávislé pozorování nulového úhlu. S modelem srovnáme tři soubory měření:
Gotthardt ([1]) provedl řadu 1600 měření
chybou m = 7,6
Lohrberg (Výzkumný ústav vodních staveb,
provedl 600 měření se střední chybou m =
Radouch (katedra vyšší geodézie fakulty
provedl 500 měření se střední chybou m =
V následujících
srovnání.

tabulkách

se střední

=

R •.prox.

2r{(k

Koblenz),
9,82
stavební),
6,08

(tab. 2.) jsou výsledky

R YYlločt. -- k' (mťklh
m'
-

I)

+

(k -

k

+ ... +

2)<x

<xk-2}

Gotthardt (m = 7,6; n = 1600)
model: r = -0,0238; <X = 0,94
k

I

2
3
4
8
10
16
20
25
32
40
50
100

I

(m(k»)I

(m(k»n

Ryypočt.

7,6
5,3
4,2
3,7
2,5
2,2
1,6
1,3
1,2
1,03
0,86
0,62
0,44

5,4
4,4
3,8
2,7
2,4
1,9
1,7
1,5
1,34
1,20
1,07
0,76

- 0,06
- 0,25
- 0,20
- 1,1
- 1,6
- 4,6
- 8,3
- 9,4
-13,2
-19,5
-33,4
-66,5

R •.prox.

(m(k»)rn

0,05
- 0,14
- 0,27
- 1,18
- 1,83
- 4,38
- 6,48
- 9,43
-13,99
-19,63
-27,04
-66,14

5,31
4,28
3,66
2,48
2,17
1,62
1,40
1,20
1,01
0,86
0,73
0,44

-

I

2
4
8
16
25
50

(m(k»)r

(m(k»n

9,82
7,03
4,74
3,20
2,1l
1,60
1,04

6,94
4,91
3,47
2,46
1,96
1,39

Ryypočt.

+ 0,05
- 0,27
- 1,2
- 4,2
- 8,4
-22,9

I

2
3
5
20

I (m(k)h \ (m(k»lI I
6,08
4,13
3,34
2,49
1,17

4,29
3,51
2,72
1,36

I

Ryypnčt.

-0,15
-0,28
-0,81
-5,2

+

+ 2r {(k

IXk-2})

-1)

m2

= V (k

+ (k -

+ R•.prox,).

2)1X

+ ...+
(Ua)

Jak je vidět, odpovídá použitý model velmi dobře
chování dlouhých řad měření. Žádný jiný model,
který byl zkoušen (různé jiné funkce f(r, IX», nedával
lepší výsledky. Z číselných hodnot r a IX v uvedených
příkladech lze vyvodit tyto neobvyklé závěry:
A) koeficient korelace je velmi malý Irl < 0,1,
takže je běžnými postupy korelační analýzy nepostižitelný (toto potvrzuje i marná snaha potvrdit jeho
existenci statistickými metodami);
B) klesání koeficientu korelace je velmi pomalé
(např. v řadě měření (Gotthardt) s IX = 0,94 je ještě
r14 skoro poloviční hodnotou základního r).
Literatura:
[I] GOTTHARDT, E.: Zur Ermittlung von Korrelationen, Z.f.V. 1960, č. 6.
[2] BORM, J.: Vyrovnávací počet, SNTL, Praha 1964.
[3] MEIER. S.: Systemfehler und Korrelationen, Allg.
Verm. Nachrichten 1968, č. 4.
[4] RADOUCR, V.: Vyrovnání vzájemně závislých
(korelovaných) pozorování, GaKO 1971, č. 2.
[5] TIENSTRA, J.: Anextension ofthe techniqueofthe
methods of least squares to correlated observations,
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Lektorova!:
R •.prox.

(m(k»)rn

- 0,05
- 0,27
- 1,14
- 4,04
- 8,36
-22,43

6,84
4,80
3,22
2,12
1,60
1,05

Radouch (m = 6,08; n = 500)
model: r = -0,0232; <X = 0,90
k

= V (k

Do redakce došlo 1. U. 1972

Lohrberg (m = 9,82; n = 600)
model: r = -0,0238; <X = 0,92
k

m2

(mrk)hn

Tab. 2.
Označení v tabulce:

Pro srovnání modelu a naměřených souborů bylo
použito rovnice (U). Poněvadž v rovnici (U) je
potřeba určit dvě neznámé veličiny r a IX, je postup
přiřazení poněkud komplikovanější. Nejdříve vypočítáme z hodnot (mrklh levé strany rovnice (U), pak
odhadneme r a IX tak, aby se velmi málo navzájem
lišila levá strana rovnice, dělená 2r a pravá strana
rovnice, tabelovaná v tabulkách (tab. 1.). Tento postup opakujeme pro několik párů vybraných hodnot
r a IX a jako nejvýstižnější zvolíme ten pár, který dává
řadu nejlépe se přimykajících hodnot levým stranám
rovnice (U). Pro názornost jsou v tab. 2 uvedeny
nejen hodnoty (m(klh, získané z naměřeného materiálu,
ale také hodnoty získané výpočtem ze zákona hromadění středních chyb (m(kl)n a také hodnoty vypočtené
z upravené rovnice (U)

I

R •.prox.

-0,04
-0,13
-0,42
-5,21

I (m(klhn
4,29
3,43
2,60
1,12

Prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc., katedra
vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze
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Hauf, M.: Zkouška přesnosti
gyrotheodolžtu
MOM Gi G 1

Zkouška přesnosti gyrotheodolitu
Gi C 1

Věnováno pral. Dr. techn. Františku
k jeho 90. narozeninám

M OM

Fialovi, DrSc.

V roce 1968 získala geodetická laboratoř katedry
vyšší geodezie ČVUT v Praze gyrotheodolit MOM Gi
CI. Výrobce v návodu k přístroji udával překvapivou
přesnost ±30", a proto hned, jak to bylo možné, byl
přístroj podroben zkouškám. Nejprve byly ověřeny
všechny konstrukční parametry. Bylo zjištěno, že jsou
dodrženy. Poté bylo přistoupeno k seznámení se
s technologickým postupem. Ty nejcitlivější operace desaretace, sledování čidla alhidádou i určení vratných
poloh - byly zvládnuty velmi rychle. Všichni obser.
vátoři se shodli na tom, že za vratný bod je nejlépe
brát okamžik zpětného odpoutání čidla od záměrné
dalekohledu. Tento okamžik je zřetelný i tenkrát,
když vlivem různých okolností se čidlo chvěje. Bylo
zjištěno, že je třeba dát přednost používání zapisova.
tele. Postupné aritmetické průměry z vratných poloh
při použití zapisovatele byly vždy vyrovnanější. Při
měření času je třeba užívat stopky s dvěma ručičkami.
Při určování nulové torsní polohy měří čas observátor,
při sledování vratných poloh zapisovatel, a to vždy časovým staničením pomocí malé ručičky stopek. Při
sledování deseti po sobě následujících vratných poloh
v deseti skupinách bylo zjištěno, že zpravidla od šesté
polohy počínaje se v době kyvu objevovaly nepravidelnosti. Tentýž jev se projevoval též při zkouškách
gyrotheodolitu Gi C 2, prováděných dříve. Jev lze
vysvětlit fysikálními změnami v systému čidla při
dlouhodobém běhu setrvačníkového motoru a nesta·
bilností generátoru. Bližší sledování jevu nebylo pokládáno za účelné, poněvadž při čtyřech vratných
polohách, které se užívají při běžné technologii měření,
se jev neobjevoval.
Pomocí registračního ampérmetru byla ověřena
spotřeba proudu. Pro celou operaci se čtyřmi vratnými
polohami se spotřebuje průměrně 0,5 Ah, což odpovídá
údaji výrobce.
Pro laboratorní zkoušky a průběžnou kontrolu
konstanty gyrotheodolitu byl v laboratoři na betonovém parapetu na sever obráceného okna zastabilisován
bod a na stěně západně od bodu upevněn kolimátor
s přesným laboratorním teploměrem. Kolimátor je
upevněn tak, aby bylo možno dalekohledem gyrotheodolitu zacílit na jeho kříž. Azimut záměrné přímky na
kolimátor - kalibrační azimut - byl určen astronomicky pomocí Polárky v hodnotě 25001ľI8,9" ± 1,8".
Před a po observační noci byla záměra na kolimátor
pojata do směrníkové osnovy několika okolních vý.
značných bodů. Je proto možno kdykoliv stabilitu
kolimátoru ověřovat.

Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.;
vylil geodézie FSv ČVUT v Praze

katedra

Těsně před vlastními zkouškami byla overena
konstanta gyrotheodolitu na kalibrační osnově trigonometrického bodu Skalka. Předkládaný článek používá výsledků několika diplomových prací (A. Průchová,
K. Kostečka, O. Paukner), provedených pod vedením
autora a jsou v něm zachyceny aplikace několika
měřických metod.

počet vratnýoh poloh

I

5

I

4

15,9

m"O

M"o
cN

m"c
Dm1n
O
Dmln
k

I

13,6

3

16,4

I

2

12(/ = 0,5011)

23,4

19,5

16,1

12,9

17,8

35,4

24,0

-4,7
5,0

-0,3
4,3

+8,7
5,2

+27,8
7,4

+13,7
6,2

20

16

12

8

8

28

24

20

16

16

2. Metody s 5, 4, 3 nebo 2 vratnými polohami
Bylo provedeno 10 určení azimutu z 5 vratných
poloh, takže bylo možno z jednoho observačního materiálu odvodit postupně střední chyby v určení azimutu z 5,4,3 nebo 2 vratných poloh. Navíc byl určen
koeficient útlumu u a sledováno zpřesnění azimutu
určeného ze 3 a 2 vratných poloh. Výsledky jsou zachyceny v tabulce 1.
V této tabulce i dalších tabulkách značí mo
vnitřní střední chybu jednoho pozorování, vypočtenou
z oprav ke skupinovému průměru; Mo vnější (celkovou)
střední chybu jednoho pozorování, vypočtenou ze
skutečných chyb B ke kalibračnímu azimutu; c = [B]: n
odhad systematické konstantní chyby, n počet pozorování; mc = mo :
je střední chyba v určení hodnoty c; veličina I = 1 : (1
u); Do je doba potřebná
k jednoduché operaci v minutách; Dk je doba potřebná
k jedné kompletní operaci včetně dvojího určení nulové
torsní polohy (4 minuty), přičemž bylo vzato v úvahu,
že první vratná poloha může nastat až po polovině
periody kyvu TA čidla sledovaného alhidádou (cp = 50°;
TA = 7min 36 s), i včetně rozbíhání a brzdění motoru
- (2
2) minuty.
U tří vratných poloh použití koeficientu útlumu
nepřineslo žádné zpřesnění. Zajímavý jev byl zjištěn
při aplikaci koeficientu útlumu na 2 vratné polohy.
Vypočtený koeficient útlumu (f = 0,5011) zlepšil sice
výsledky, ale přesto zůstala ve výsledku poměrně velká systematická chyba. Jen postup se 4 vratnými
polohami je jasně nezatížen systematickou chybou,
poněvadž právě tímto postupem byla určována konstanta gyrotheodolitu, Rozhodující pro přesnost azi·

Vn

+

+
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mutu je hodnota celkové střední chyby Mo. Nejmenší
její hodnotu vykazuje standardní postup se čtyřmi
vratnými polohami. U ostatních postupů roste Mo velmi rychle, takže příslušné zkrácení observační doby se
jeví problematické a vynořuje se otázka, zda zkrácené
metody jsou vůbec vhodné s výjimkou použití ve
vojenství.
Získaná přesnost při 4 vratných polohách je překvapivě vysoká. V laboratoři jsou zajisté výborné
observační podmínky. V poli lze proto očekávat snížení přesnosti. K tomu také došlo, jak svědčí tab. II.

Datum

2.5.68
3. 5. 68
16.9.68
16. 9. 68
16.9.68
16.9.68
17.9.69
18, 9. 69

II

azimut

L'l235L'l1450135026L'l165 L'l235 L'l225 L'l235 -

L'l 05
L'l 05
049
027
L'l115
L'l115
0
5
L'l165

II

mo

m",

n

18,0
25,3
21,4
13,4
32,0
30,2
6,8
26,8

7,4
10,3
10,7
6,7
13,1
12,3
3,4
10,1

6
6
4
4
6
6
4
6

4. Metoda vytyčení přístrojového
čtvrtiny doby kyvu Ta{4.

I

Vytyčeni

I

Tato metoda spočívá v tom, že kromě dvou po sobě následujících vratných poloh se určují další průběžné polohy, časově stejně vzdálené od vratných
poloh. S ohledem na dobu kyvu a nutnost pozvolného
doběhnutí čidla alhidádou byl zvolen časový interval
458. Byly určovány 4 průběžné symetrické polohy
s časovým staničením: O min 45 s-I
min 30 s 2 min 15 s - 3 min Os. Azimut záměry na kolimátor
byl určen touto metodou sedmkrát. Již před zkouškou
se očekávalo, že metoda nepřinese zvýšení přesnosti,
poněvadž přerušování sledování čidla musí nutně
porušovat homogenitu měření. Výsledky zkoušky to
také potvrdily (tab. III). Doba observace je stejná

o

Mli

o

c"
Dmln
o
Dmln
li;

28,2

119,7

43,6

-76,3
28,5

-29,3
8,9

6

10

14

18

Tato metoda vyžaduje znát přístrojový meridián
s přesností 5' až 10'. Výhodou metody je, že není třeba
sledovat alhidádou kyvy čidla a že není třeba součinnosti zapisovatele. Třeba však velmi citlivě provést
desaretaci. Bylo provedeno 10 určení azimutu, přičemž se měnil přibližný přístrojový meridián v rozmezi 1'20" v kroku 10". Byl určen azimut bez respektování vlivu torsního momentu vlákna AO•I a s respektováním vlivu torsního vlákna AO•II, ale vždy
s nulovou torsní korekcí (viz tab. V).

I

Ao•I

Ao•u

mli

19,2

24,2

Mli

19,2

24,1

+6
6,1

+7
7,6

o

o

c"
mli

*) Metoda je např. vysvětlena ve skriptech M. Hauf:
Základy ele~tronických metod v geodézii, SNTL
frahllJ
-.

z obou stran

Přítomnost systematické chyby se prokazuje i pn
vytyčení z obou stran. Velká hodnota střední chyby
ukazuje, že metoda je velmi hrubá a že bude vhodná
jen k poněkud přesnější orientaci gyrotheodolitu, než
poskytuje busola.

I

jako u metody s 3 vratnými polohami, ale střední
chyba je větší než u metody s dvěma vratnými polohami. Metoda bude zřejmě vhodná jen pro gyrotheodolity s automatickým sledováním čidla.

I

z jedné strany

90,2

mli

c

3. Metoda s dvěma vratnými polohami a průběžnými
polohami, časově symetrickými *)

pomocí

Metoda spočívá na znalosti TA{4, tj. čtvrtiny doby
kyvu čidla sledovaného alhidádou. Čidlo se sleduje
alhidádou a v době TA{4 od vratné polohy se sledování
zastaví a určí čtení na alhidádě. Při metodě je bezpodmínečně nutná součinnost zapisovatele, který
měří čas a provádí během měřické operace potřebné
výpočty. Lze předpokládat, že při metodě se objeví
osobní chyby a že je bude možno snížit vytyčením přístrojového meridiánu od dvou po sobě následujících
vratných poloh. Ale i přesto bude výsledek ovlivněn
přerušením observace a zbytkem osobních chyb. Bylo
provedeno 10 určení azimutu. Výsledky jsou v tab. IV.

mli

Jsou v ní zachyceny výsledky n - násobného určení
azimutů; m", je vnitřní střední chyba aritmetického
průměru. Střední hodnota mo,stf. = 23,2" je asi dvakrát
horší než z laboratorních zkoušek, ale stále lepší než
udává výrobce.

meridiánu

c
Dmln
o
Dmln
K

9
17

Z výsledků nevyplývá, že by metoda byla prokázaně zatížena systematickou chybou. Zajímavé je však
to, že postup, poskytující Ao•lI, který má být přesnější,
ukázal větší střední chyby. Rozdíl je však malý a navíc
Fisherův test (F = ~.II
: ~.I
= 1,58 <e: F <>=5% (n' =
= 10,10) = 2,98; F < F",,=10% = 2,32) nás nepře.
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svědčuje o tom, že to jsou části dvou různých základních souborů (s různou základní přesností).
Doba potřebná k jednoduché operaci závisí na
době kyvu T nesledovaného čidla (u zkoušeného přístroje při cp = 50° je T = 409,3s = 6 min 49,3s F:::! 7
min. Po přičtení doby nutné k určení nulových torsních poloh (4 min) a 1/4. T = 1 min 42s, bude DK F:::! 13
min, což je doba relativně velmi krátká a jeví se výhodnou zvláště pro případ opakovaných určení azimutu bez brzdění motoru. Zde totiž čistá doba běhu motoru pro jednu komplexní měřickou operaci včetně
rozběhu motoru je maximálně 17 min proti době běhu
motoru DK = 24 min. při 4 vratných polohách. Bylo
by proto možné vykonat v této době dvě měření s teoretickou střední chybou Mo = 19,2 :
= 13,6" resp.
Mo = 24,2 :
= 17,1", což se blíží přesnosti metody
se 4 vratnými polohami, bez poměrně namáhavého
a unavujícího sledování čidla alhidádou. Jeví se tedy
průchodová metoda s měřením času velmi výhodná,
jak co do přesnosti tak i technologických podmínek,
i když stále je třeba mít na mysli, že přistupuje eventuálně další zdroj chyb, měření času.

V2

V2

6. Kombinace průchodové metody s urěenim přibližné
polohy meridiánu pomoci TA{4
Výhody průchodové metody je možno užít jen
tenkrát, známe-li polohu přístrojového meridiánu
s přesností 5' až lO'.S takovouto přesností lze určit přístrojový meridián pomocí TA/4. Poněvadž vlastní měřický proces průchodové metody začíná právě v okamžiku, kdy končí vytyčování přístrojového meridiánu,
naskýtá se myšlenka při dostatečně malé amplitudě
kyvu obě dvě metody spojit. Metoda byla námi vyzkoušena. Potřebná observační doba F:::! 13 min. je
velmi příznivá a umožnila by případně zvýšit přesnost
a kontrolu určením dalšího průchodového času. Doba
měřické operace by se tím prodloužila jen o F:::!3,5 min.
Při provedených zkouškách tato naznačená možnost
využita nebyla.
Poněvadž se jedná o poněkud nový technologický
proces, bude popsán postup podrobněji. Nejprve se
určí první nulová torsní poloha (před měřením). Poté
se rozběhne motor setrvačníku, čidlo se odaretuje
a sleduje alhidádou. Těsně před vratnou polohou (viz
obr. 1) se přeruší sledování čidla v čase t = O. Okamžik

přeru~ení sledování kyvu se ohlásí zapisovateli, který
SpustI stopky. Pozorovatel ohlašuje zapisovateli i okamžik vratné polohy, aby bylo možno časově odhadnout zpětný průchod čidla zastavenou záměrnou rovinou dalekohledu Z. Při ohlášeném zpětném průchodu
záměrnou rovinou Z stanoví zapisovatel malou ručičkou stopek časové staničení tI' V témže okamžiku observátor počne sledovat opět alhidádou kyv čidla,
zatím. co zapi~ovatel vypočte okamžik t* = tl/2) T A/4,
kdy Čidloprojde meridiánem a v příslušný okamžik dá
povel observátoru k přerušení sledování čidla. Záměr~á rovina dalekohledu se nachází přibližně v meridiánu,
Jehož polohu observátor čte na vodorovném kruhu
(hodnota N'). Poté převezme stopky od zapisovatele,
pozoruje kyv čidla, určí na autokolimační stupnici
amplitudu Ul' určí okamžik 01 průchodu čidla záměr.
nou, amplitudu U2 a konečně průchodní čas 02'

+

Pro zápis a nutné výpočty podle známých vzorců
byl navržen vhodný zápisník (obr. 2). Příslušné vzorce

I 13.5·10
IDatum
IPozoroval I Ks
IZaDisoval I K.t

IPřistroj
, IGiCf 9140 96
ITorzmkoost. cT -3G,V
Přls!r.J<llOSt. /!, \359031'35"

0'040 '11,5 +2,4 +f,G

G. 4S".

2.0'* 1'. /OS
0Itl157080
·tGrct~ 1,f4D1

•.O,, +/U

-f,1f -1,8 o: "tJ;
- f.It -1,5 +It,' 1'13G
1'11.8+18.2. +4G
Bat.llUlIlli.
2'#,8 -(1.0
-U,. -f,S -f,li -1,9 :0.,9 zatiž.
: .
-f.S -(,G -(.1 -1, y. +/f 1
',,5:

.

-:'-!..J

URCENI
[PRI5TROJ MERIO.
N'
00 !lIs1,,~

(31
0,-0.
1'4\ II'lH311
(5) ~1U.l+IU.Jl
(6) U4HS)
i1J WI
(81 161+(71

", 15.8
"'S39
2 '09'
I.JS913SI{0
U Ut -JI O I~Jo,.9
';'

O,

t*

37,9

9·05.9

= tl/2

+T

(9)

N'

10)

(ll)+(Ql

I.
U.
M.

I.

J .28 O
I
0.2.

"'M,
11
+A

.109S

- r

I

li

+i ,('2G
+: -1: {g

"0
39: 19

-(101

3591311

'59!

UY
l!1,SY

POlO~V~f NA KOLlll. A
P ET AZIMUTU

VYPO~ET
PŘíSTROJ. HERI Dl NU
(11
-~S
A.
(21 O. tO'
J '282

.0'00.0
O: 3f.t

t.
t./2
T./4

10~

Tf

+5;0 O.~o

+U

Z,,"o"

d

T'

loředoo:nml'
~R~ENr.. NULOVEPOLOHY . IlO DOlzorovini
ZD vanlm

o '''5:1f-1'8

40936
/fS'5'.Ss

T
TA

A

250!"2
i OS
10 i 12: If
2S0 '.(2; 08
J,SO i 11. ; 07'fO
2S0
2.S(J
3S9
~Og

! "2. i 11-

i ,(2; 0(2-

:"1.: 0/0'
,38:35

!so;

1t5

359 :39' 26
2.50 ! 11! lG

/4

A

(4)

= Lit =

1(2) -

(5)

= U=

(IUll + !U2[)

(6) = LlN"

=

(3)1
:

2

n T2

d"arc

2

T: U.Llt

= C.Ao = C. (1)
= LlN'" = LlN" + LlN =

=

k. (5). (4)

(7) = LlN
(8)
(10)

=

N .;" N' +LlN"

A

=

M

+ LI -

N

=

+ LlN
M

+ (7)
= (9) + (8)
(6)

+ LI-

(10)

jsou uvedeny pod zápisníkem; v nich kromě již zmíněných veličin značí: d" hodnotu jednoho dílku autokolimační stupnice, C torsní konstantu, Ao torsní
polohu po měření, LIkonstantu gyrotheodolitu, T dobu
kyvu alhidádou nesledovaného čidla, Ml a M2 směr.
níky směru, jehož azimut A se určuje před a po určení

Haut, M.: Zkou§ka přesnosti
gyrotheodolltu
MaM Gi C 1
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přístrojového meridiánu v obou polohách dalekohledu I a II.
Azimut kolimátoru byl určen ve 3 skupinách
po n = 10 pozorováních. Stabilita kolimátoru byla
kontrolována třikrát - před první, po druhé skupině
a po třetí skupině - osnovou směrníkovou. V každé
i-té skupině byly určeny vnitřní střední chyba mo,'
a vnější střední chyba Mo.. jednoho pozorování.
Výsledky jsou uvedeny v tab. VI.
Z tabulky VI je patrno, že pouze v třetí skupině se
vnitřní a vnější chyba navzájem liší. Jejich rozdíl však,
jak svědčí Fisherův test (F = M~,3 : m~,3 = 1,28«
«F"=5% (n'= 10,9) = 3,14,F < F"=10% (n'= 10,9) =
= 2,42) není významný. Rovněž rozdíl mezi středními
chybami, získanými v jednotlivých skupinách je nevýznamný
(F = m~i : m~3 = 1,34 « F"=5% (n' = 10,10) = 2,98,
F < F"=10o;. = 2,32), takže lze vypočítat průměrné
střední chyby ze tří skupin mo a Mo'
Poněvadž jsme stanovili vnější střední chybu
jednoho pozorování čisté průchodové metody M~ =
= 19,2"(n' = 10), lze otestovat, zda tato a nově získaná střední chyba Mo = 23,2"(n' = 30) se navzájem
významně liší. Fisherův test (F = M~ : M~2= 1,48 «

I
mf,

0,1

M"0,1

I

1

24,3

22,3

21,0

22,61

m"o

24,3

22,3

23,7

23,4

M"o

« F"=5% (n' = 30,10) = 2,70,
F < F"=10% (n' = 30,10) = 2,16) významnost rozdílu
popírá. Je tedy nová metoda rovnocenná staré.

Bylo referováno o zkoušce přesnosti gyrotheodolitu MOM Gi C 1. Byly vyzkoušeny různé metody. Velmi
výhodná se ukázala u zkoušeného gyrotheodolitu
metoda průchodová, zejména v kombinaci s přibližným
vytyčením meridiánu pomocí čtvrtiny doby kyvu
čidla sledovaného alhidádou. Přesnost gyrotheodolitu
Gi C 1 odpovídá údajům výrobce.
Do redakce došlo 1. 11. 1972
Lektorova!:

Ing. Vladlmir

Martlnák,

CSc., VTOPÚ
Dobruika

Ing. Ladislav Hora, CSc.,
katedra vylil geodézle FSv ČVUT
v Praze

Věnováno pral. Dr. techn. Františku
k jeho 90. narozeninám

Fialovi, DrSc.

Současná moderní geodézie hledá řešení tří základních
problémů [4]:
a) jednoduchý a přesný popis zemského gravitačního
pole a určení hladinových ploch,
b) dynamiku družic blízkých Zemi a jejich využití pro
úhlové a délkové měření a pro určení gravitačního
pole Země,
c) šíření světelných a elektromagnetických vln v refrak čním prostředí.
Při studiu geodetických čar v konformním křivočarém třírozměrném prostoru jsou všechny tři problémy matematicky i fyzikálně rovnocenné, a proto je
možno matematické postupy odvozené pro jeden
problém s patřičnou znalostí subjektu aplikovat i na
problém jiný. V našich úvahách se omezíme na kartézské souřadnicové soustavy.
Myšlenku přesného prostorového vyrovnání trigonometrické sítě nadhodil již Bruns
(1878) [2].
V posledním desetiletí dosáhla jeho idea podrobného
rozpracování a širokého využití při zpracování velkých
oblastí resp. řešení geodetických úloh zasahujících
celou Zemi. Úkolem předkládaného článku je seznámit
širší geodetickou veřejnost s principem metody nazývanou třírozměrná
geodézie.
Třírozměrná (prostorová) geodézie umožňuje řešení geodetických úloh bez referenční plochy. Není
třeba provádět žádné promítání na referenční plochu

nebo redukovat naměřené údaje. Je tím prosta i hypotéz o tvaru Země. Trigonometrická síť tvoří prostorový mnohostěn a při jejím vyrovnání se určují současně polohové souřadnice bodů i jejich výšky (v klasickém pojetí polohy bodu). Souřadnicová soustava se
může volit jednotně pro celý svět.
Při výpočtech se vychází z 5 parametrů, které se
získají observací na jednotlivých bodech prostorového
mnohostěnu. Jsou to: vodorovný úhel, zenitová vzdálenost, prostorová délka a dva parametry definující
směr tížnice - astronomická šířka a astronomická
délka. K určení orientace mnohostěnu se používá
astronomický azimut. Tímto jsou uvedeny všechny
výchozí měřické prvky (přirozeně lze využít i nivelace
a připojit gravimetrické údaje).
Nejdříve si definujme pravoúhlý souřadnicový
systém X, Y, Z, ze kterého se zpravidla při odvozování výpočetních vzorců vychází.
Počátek tohoto systému je ve středu Země, osa Z je
totožná nebo alespoň rovnoběžná s osou rotace Země,
rovina X, Y je rovina rovníku (astronomického), osa
Y je rovnoběžná s rovinou poledníku, jehož zeměpisná
délka je 90° východně od Greenwiche (obr. 1).
Poloha stanice P nechť je vyjádřena v tomto
souřadnicovém systému polohovým vektorem P =
= P[Xp, Yp, Zp]. Směr tížnice je definován astronomickou šířkou cp' a astronomickou délkou A'.
V dalším budeme potřebovat místní pravoúhlý
souřadnicový systém u, v, w (obr. 2). Počátek tohoto
systému jc ve stanici P, osa w je totožná s tížniCÍ
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Jednotkové vektory místní souřadnicové
a t2 vyjádřené v závislosti na parametrech

/'

ti

zenit

=

-

sin fP' cos A'

-

sin fP' sin k

p/

/

!,

'"

Y.

,,:/

:
II

",//
cosz'

/"X

p

/

, t2 =

A'

cos A'

(5)

O

Nahradíme-li ti a t2 v rovnici (2) výrazy (5) a dosadíme-li do rovnic pro astronomický azimut A' a astronomickou vzdálenost z' v (1) dostaneme

y

!!Zp

-sin

I

cos rp'

A'

soustavy ti
fP' a A' jsou

LlX cosrp' cos A.'

+ LIY cos rp' sinA' + LlZ sinrp'

= ------,;-;=:========-----

V LlX2 + LIY2 + LlZ2

,-

+

---------_!_----------~ R

tg

v bodě P, rovina u, v je rovina kolmá k tížnici v bodě
P, osa u směřuje k severu a osa v k východu, přičemž
jsou na sebe kolmé. Astronomický azimut A' a astronomická zenitová vzdálenost z' k nejbližší stanici Q jsou
v této místní soustavě dány rovnicemi [3], [5], [6], [10]

A' _
-LlX sin k
LIY cos A'
- -LI X sinrp'cosA' -LI YsinfP'sinA'
LlZ cosrp"

+

Rovnice (6) vyjadřují astronomický azimut A', astronomickou zenitovou vzdálenost z' a prostorovou délku
s jako funkci pravoúhlých souřadnic X, Y, Z a směrových parametrů rp', A'. Poznamenejme, že druhá z rovnic (6) je nejen rovnice pro astronomický azimut A', ale
i rovnice pro vodorovné úhly měřené na stanovisku,
neboť každý vodorovný úhel může být vyjádřen jako
rozdíl dvou azimutů.
Diferencováním
rovnic (6) odvodíme diferenciální
vzorce, které se mnohdy ukazují být pro výpočet
vhodnější. Například diferencováním
první z rovnic
(6) dostaneme
diferenciální
vzorec pro zenitovou
vzdálenost

w
cos z' =-,
s

tgA'=

v

-,
u

kde s je prostorová vzdálenost PQ (velikost vektoru
PQ). Nechť ti> t2, n jsou jednotkové vektory místní
souřadnicové soustavy u, v, wa nechť PQ je vektor
směřující z bodu P do bodu Q. Potom platí pro souřadnice u, v, w

u = PQ. ti , V = PQ. t2
Komponenty

vektoru

,

W

= PQ. n.

(2)

PQ jsou

LlX

PQ=
Jednotkový
obr.3

LlY
LlZ

dz'= LlX cos z' -.s cosfP'cosk
S2 sIn z'

(dXQ -dXp)

+

LlYcosz'-scosrp'sink
s2sinz'

(dY -dYp)

+

+

vektor ve směru tížnice v bodě P je podle

+ LlZ coss z'SIn- z's sin fP' (dZ
2

cos fP' cos A'
n =

cos fP' sin A.'
sin fP'

Q

-

•

cos A' drp' -

kde hodnoty

Q

-dZp)-

cos rp' sin A' dA'.

z', A', rp', A' jsou brány

pro bod P.
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Obdobně diferencováním dalších dvou rovnic bychom
získali diferenciální vzorce pro azimut a délku.
Často se též pracuje s geodetickými souřadnicemi
rp, A, k. (k. je elipsoidická neboli "geodetická" výška).
Naznačme odvození vztahů mezi geodetickými souřadnicemi rp, A, k. a pravoúhlými souřadnicemi X, Y, Z
[3J, [9J, [IOJ.
Rovnice referenčního elipsoidu v pravoúhlých
souřadnicích x, y, z je

x2

+ y2
a2

Z2

+ fli = I ,

kde a, b jsou poloosy elipsoidu. Tento elipsoid vyjádřen v geodetických zeměpisných souřadnicích je
x

= N cos rp cos A ,

y

=N

Z

=

b2
-2

a

cos rp sin A ,
N sin rp .

Zde N značí poloměr příčné křivosti.
Směrové kosíny normály n' jsou n' = (cos rp cos A,
cos rp sin A, sin rp), protože rp je úhel mezi normálou
elipsoidu a rovinou x, y, která je rovinou rovníku.
Souřadnice bodu P ležícího mimo elipsoid určují
vektor
podobně jako souřadnice bodu p' na elipsoidu vektor
p'

=

(Xp',

Yp" Zp,) .

(10)

Podle obr. 4 platí vektorová rovnice
p

= p'

+ ken'.

Dosazením složek vektorové rovnice (II) do (6) dostaneme vztahy pro A', z', 8 jako funkce geodetických
zeměpisných souřadnic rpp, Ap, kp, rpQ, AQ, kQ, kde
k. = k. Tyto rovnice jsou ovšem velmi komplikované.
Je vhodnější převzít přibližné hodnoty a vypočítat
opravy k diferenciálním vzorcům. Diferenciální vzorce
odvodil Wolf (1963) viz [IOJ, též [3J, [IJ.

+ a2bAp + aabkp + a4brpQ + a bAQ +
+ a bkQ + a brpp + asbAp,
bz' = b1brpp + b bAp + b bkp + b4&pQ + b bAQ +
+ b6bkQ + b brpp + bsbAp,
b8 = c1brpp + c bAp + c bhp + C4brpQ + c bAQ + c6bkQ,
bA'

= a1brpp

5

6

7

2

3

5

7

2

3

5

(12)

kde a;, bi, Ci (i = I až 8) jsou jisté koeficienty, které
jsou funkcemi CXp, CXQ,Zp, zQ, 8, rp'p, rpQ, ,,1A', ('CXa z je
elipsoidický azimut a zenitová vzdálenost v bodě P
(resp. Q) směru na Q (res. P)). V koeficientech ai, bi Ci
s dostatečnou přesností platí rp' = rp, k = A.
V předešlém byl ukázán stručně základní princip
metody třírozměrné (prostorové) geodézie. Metoda
zásadně pracuje s třírozměrným Euklidovským prostorem a důsledně využívá postulátů v něm platících.
Tzv. "klasická" geodézie rozdělovala řešení do dvou
částí, řešíc úlohy pomocí referenčních ploch. Třírozměrná geodézie pro své výhody při řešení úloh nabývá
v současné době široké uplatnění. V systémech třírozměrné geodézie se řeší drúžicové sítě, konformní
transformace velkých celků, polygonové pořady při
spojování družicových bodů, prvá a druhá hlavní geodetická úloha aj. Pro ještě širší využití je překážkou
malá přesnost určení zenitové vzdálenosti vlivem
refrakce. Pro snížení tohoto vlivu je třeba volit vhodné
observační metody a výpočetní postupy, jejichž uvedení přesahuje rámec tohoto informativního článku.
Jsou obšírně zpracovány v pracech Hradilka
[6J, [7J,
[8J, který první aplikoval třírozměrnou geodézii na
vyrovnání trigonometrické sítě v Tatrách.
Podrobnější údaje a zvláště pak seznam literatury
najde čtenář ve skriptu Bohm: Vyšší geodesie I, [IJ,
ve kterém autor zpracoval odstavec (§ 5, 9) o třírozměrné geodézii.

F~.ALA, F.: Vyšší geodesie II. Praha 1952
[1] BOHM, J.: Vyšší geodesie I, Praha 1971.
[2] BRUNS, H.: Die Figur der Erde, PubI. Preuss.
Geod. Inst., Berlín 1878.
[3] HEISKANEN, W., MORITZ, H.: Physical Geodesy, San Francisco and London 1967.
[4] HOTINE, M.: Geodetic Applications of Conformal
Transformations in Tree Dimensions, Bul!. géod.,
1966, 76, s. 123-140.
[5] HOTINE, M.: Mathematical Geodesy, Washington
1969.
[6] HRADILEK,
L.: Bestimmung
der Relativen
Lotabweichungen und des Refraktionskoeffizienten
beim Ausgleich trigonometrisch
gemessener Hohennetze, Studia geoph. et geod., Praha 1958.
[7] HRADILEK,
L.: Raumlíche Ausgleichung eines
geodatischen Netzes mit gemessenen Winkeln und
Langen, Studia geoph. et geod., Praha 1960.
[8] HRADILEK,
L.: Prostorová triangulace
a její
využití v praxi, Geod. obzor, 1963, č. 9, s. 237-240,
Praha 1963.
[9] LEVALLOIS, J. J., KOVALEVSKY, J.: Géodésie
Générale, dil 4, Géodésie spatiale, Paris 1971.
[10] WOLF, H.: Die Grundgleichungen der Dreidimensionalen Geodasie in elementarer
Darstellung,
Zeitschrift fiir Vermessungswesen, 1963, 88, č. 6,
s.225-233.

Do redakce došlo 2. 2. 1972
Lektoroval: Prof. Ing. Dr. Josef B6hm, DrSc., katedra
vyšlf geodézie stavebnf fakulty ČV UT v Praze
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Z MEZINÁRODNíCH

STYKŮ

Symposium a kurs o přesné nivelaci
v Hluboké nad Vltavou
024.1 -

187m4 : 061.3 (437.1)

Ve dnech 19. září až 4. října 1972 se konalo v Parkhotelu, Hl.Uboká n. Vlt. symposium a kurs o problematice
p'řesne mvelace. Obou akcí se zúčastnili zástupci geodetických sl~_ž~b a akademie věd socialistických
zemí,
spol~pracujIcIch
v pracovní skupině 6.3. "Přesná nivelace a 3.2. "Výzkum recentních pohybu na polygonech"
KAPG (Komise akademií věd socialistických
státu pro
mnohostrannou spolupráci na problému "Planetární geofyzikální výzkum"), z BLR, ČSSR, MLR, NDR, PLR, RSR
a SSSR. Symposium i kurs byl organisován geodetickou
službou CSSR, pod záštitou předsedy CÚGK Ing. F. Koubka. Odborným garantem symposia byl VOGTK, kursu
pak VOGTK spolu s GO Praha.
Symposium se konalo ve dnech 19. až 22. září a jeho
problematika byla rozvržena dc devíti tematických skupin:
1. Současné a budoucí pcdmínky kladené na výšlwvé
sítě vysoké přesnosti.
2. Zakládání výškových sítí.
3. Mareografy a jejich význam pro kontinentální výškové sftě.
4. Stabilita výškových značek a požadavky na ně kladené.
5. Přístroje pro přesnou nivelaci.
6. Technologie přesné nivelace.
7. Vnější vlivy na ob!'ervaci a korekce výsledki!..
8. Vyrovnávací postupy výškových sítí.
9. Analýza výsledku měření a kritéria přesnosti při
přesné nivelaci.
Účastníci symposia přednesli celkem 38 odborných referátu, jejichž odezvou byla velmi živá a věcná diskuse.
Během ní byly vyjasněny názory na stupeň dořešení jednotlivých otázek a vytyčeny zá.kladní nutné směry dalšího výzkumu. Za nejzajímavější je možno považovat odborné referáty, informující o konstrukci a prvních zkušenostech s novými přístroji fy MOM Ni-A3 a VEB Carl
Zeiss Jena PN 002 s kompensátorem. Oba přístroje jsou
konstruovány pro nivelaci I. řádu a jsou u nich vyloučeny některé základní chyby dřívějších konstrukcí přístroj u s kompensátorem,
včetně vlivu teploty. Přístroj
MOM Ni-A3 je vybaven zvláštním stativem se zařízením
pro tlumení kmitu přicházejících od povrchu pil.dy. Přístroj Zeiss PN 002 má otočný okulár, umožIlující observaci na obě latě z jednoho místa pozorovatele. Pro vyloučení základních chyb kompensátoru je tento přístroj
mimoto vybavan "prokladným" kompensátorem, tedy zařízením, kterým je možno otočit kompensátor o 180°. Podle předběžných zkoušek provedených v MLR a NDR dosahují oba přístroje přesnosti, charakterizované
střední
chybou z rozdílu obousměrné nivelace
moR

= ±

0,3 mm/km.

Očastníci symposia se shodli na tom, že tyto přístroje je
možno doporučit
pro
nejpřesnější
nivelační práce.
K dalším tematum symposia byla zejména konstatována:
- užitečnost zavádění korekcí z kulísání tížnice, zejména do měření na dlouhých pořadech severojižního
směru,
- nutnost dalšího studia vnějších vlivů na nivelační
latě s invarovým pásem.
- nutnost dalšího studia nivelační refrakce,
- vhodnost sjednocení technologických postupů přesné nivelace,
- nutnost dalšího rozpracov~ní vyrovnávacích metod
s přihlédnutím k výzkumu recentních pohybu zemské
kůry,

_ vhodnost používání měřické metody motorizované
nivelace, rozpracované v NDR,
_ vhodnost používání tzv. zatloukaných tyčových stabilizací, zejména s přihlédnutím k dobrým zkušenostem
s tímto typem v CSSR.
Dne 23. září byla uspořádána exkurze po nivelačních
pořadech geodynamického polygonu Lišo.v (viz P. Vyskočil: Výzkumný nivelační
polygon LIŠOV. GaKO, 15
(1970), 84). Na exkurzi byli účastníci symposia seznámeni s vybavením polygonu a s pracemi na něm prováděnými.
Ve dnech 25. září až 4. říjn~ 1972 pak ~roběhl ~ur~
o přesné nivelaci, během l{tereho prováděl~ zahramčm
návštěvníci vlastní měření na vybraných častech polygonu Lišov. K měření
byly k dispozici ~ové pří~troj~
Zeiss PN 002 a MOM Ni-A3, pro srovnám též přIstrOJ
Zeiss Koni 007, souprava motorizované nivelace pro měření I. řádu, polní komparátory konstrukce NDR~a polní srovnávací metry fy Rost a souprava pro měrení teplotních gardientů
zapil.jČená Technickou universitou
v Dráždanech. S ohledem na počet zúčastněných státi!.
byly práce sestaveny do sedmi témat, na kte!ých cyklicky pracovali všichni účastníci k~rs~ .. Take o práci
na těchto jednotlivých tématech prOJeVIlI účastníci velký zájem, což se projevilo mimo jiné také tím, že cyklické střídání jednotlivých měřických skupin nebylo
přes někdy nepříznivé počasí přerušeno. Každá ze skupin naměřila asi 1 km pořadové klasické "pěší" nivelace a 2-3 km nivelace motorizované. Přes nepříznivé povětrnostní podmínky a skutečnost, že téměř
všichni
účastníci pracovali s novými přístroji poprvé, bylo dosahováno téže přesnosti měření, jaká byla ukázka v rámci referátu symposia.
Jak vyplývá z předchozího, zúčastnila se obou akcí
také kompletní měřická skupina motor~ované nivelace
[Kombinat Geodiisie und Kartographie, Betrieb Dresden,
Geodiisie 2). Zařízení této skupiny sloužilo během kursu
jednotlivým zahraničním účastníkum, kteří pracovali jako observátoři. V době konání symposia provedla tato
skupina vlastní soustavné měření na západní polovině
nivelačního polygonu Lišov a naměřila tak okruh délky asi
32 km. K měření bylo použito nově propracovaného postupu motorizované nivelace I. řádu. Tento postup se od
postupu
přesnosti II. řádu
(srov. P. Vyskočil: Kurs
o motorizované nivelaci. GaKO, 13 (1967), 278) odlišuje
těmito zlepšeními:
zdokonalením zařízení pro postavení latí,
- postavením přístroje vně observačního vozu, pro
který je používáno typu Trabant-kabriolet,
- použití přístroje Zeiss PN 022.
Počet obsluhujícího personálu, tj. čtyři osoby včetně observátora, zil.stává nezměněn.
Vybraný okruh uvedené délky probíhal v mírně zvlněné až rovinaté části [maximální převýšení 29 m/900 m)
se středním až hustým automobilovým provozem, zejména při pruje'zdu C. Budějovicemi. Pro měření nebylo
použito všech osazených stabilizací, nebot některé z nich
nebyly pr:) motorizavanou
nivelaci vhodně přístupné.
Celkově tak byl rozdělen okruh na 67 oddílil., které byly
oběma směry zaměřeny v celkovém čase 85 hodin. Přesnost měření lze charakterizovat
střední chybou
moR

= ±O,32 mm/km,

odvozenou z rozdílu obousměrné nivelace v oddílech.
Uzávěrová odchylka po zavedení normálních tíhových
korekcí činila 0,23 mm. Tyto charakteristiky
nejsou zcela prukazné, nebot lze namítnout, že k odvození přesnosti bylo použito malého počtu pozorování a že k malé
uzávěrové odchylce došlo náhodně. Proto jsou také výsledky motorizované nivelace podrobovány ještě dalším
rozboorum v GO Praha. U1<azatelem uspokojující kvality
výsledků motorizované nivelace je však také srovnám
s výsledky předchozích "pěších" opakovaných nivelací
konaných s libelovými přístroji. Pro ilustraci lze pro takové srovnání použít části nivelačního polygonu - po>řad Mg 4 - který byl měřen v roce 1971 v říjnu a v roce 1972 v srpnu klasickým postupem a přístrojem s 11·
helou a koncem září 1972 měřen v rámci zmíněného
okruhu motorizovaně. Rozdíly "klaaická 1972 - klasic-
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ká 1971" a "motO'rizovaná 1972 - klasická 1971" jsO'U
vztaženy k výchozímu uzlovému bodu "Hluboká'
skalní stabilizace - a jsou graficky znázorněny
na
obr. 1. Je zřejmé, že v oboD p,řípade1ch jsou zachyceny
sezónní pohyby, které jsou jinak předmětem výzkumu
na polygonu Lišov, mající shodný charakter. Menší výkyvy výsledkfl motorizOv3né nive,lace jsou způsobeny
tím, že roční období této nivelace a niveIacez
r. 1971
je téměř shodné. Protože tedy výsledky motorizované
nivelace dobře ohrážBjí nalezené zákonitosti se,zónních,
exogenníéh pohybfl, můžeme je také co do přesnosti považovat za souměřitell1é s výsledky klasického postupu
zvlášf přesné nivelace.
Práci sympozia i kursu lze charal{tl~rizovat jako intenzivní, užitečnou a plodnou. Účastníci přijali
zásadnI
usnesení, která ovlivní budoucí rozvoj niveIace jako me-

Soudobé problémy polské městské geodézie

Stowarzyszenie
geodetów
Polskich
uspořádalo ve
dnech 16. a 17. října 1972 v Chorzówě u Katowic dvoudenní vědeckotechnickou
konferenci na téma "městská
geodézie". Účastnil se jí velký počet polských geodetů
a dále 7 bulharských, 7 jugoslávských,
2 maďarští a
3 českoslovenští geodeti.
Jednání konference bylo pro nás velmi zajímavé proto,
že se soustředilo na 4 problémy, které jsou velice podobné problémfim našim:
aktualizace map ve velkých měřítkách,
především
v městech,
aktualizace "evidence gruntów" (obdoba naší evidence nemovitostí),
příprava Informačního systému TEREN (obdoba našeho ISGK),
příprava na "Kataster
uzbrojenia terenu" (obdoba
u nás připravované souborné evidence podzemních
vedení).
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tcdy určování recentních pohybfi zemské kůry. Poprvé
v historii byla použita motorizov:l.llá nlvelace k praktlcl{ému měření v zahraničí. Právem se proto také dostalo
celé akci publicity v jihočeském krajském tisku a rozhlasu a v čs. te1levizi. Dík všestranné podpoře předsedy
[:ÚGK a intenzivní práci praco,vníků GÚ Praha, OÚ Bratislava, Krajské geodetické a kartografické
správy pro
Jihočeský kraj a Geodézie, n. p., Ceské Bukojivice, byli
Z&llra'niční návště'vníci spokojeni s podmínkami k práci
a s organizací akcí. Společná prá'~e vše'ch účastníků přispěla také v neposlední řadě k prolomení
nedůvěry,
chované dosud k motorizované nivelaci a nivelačním
přístrojt1m s kompenz!ítorem ve spojení s přesnou nIvelací.
Ing. Pavel Vyskočil, CSc.,
VOGTK Praha

Bylo předneseno celkem 14 domácích a 2 zahraniční
referáty (Ing. Čálek: Koncepce automatizace mapování
ve vel. měřítkách a Ing. Simek: Technické mapy měst
v ČSSR), které vyvolaly dlouhou, živou a velmi otevřenou diskusi. Konference byla obohacena malou, ale velmi názornou výstavkou, která dobře doplňovala referáty a byla podnětem k četným diskusím. Na této výstavce jsme seznámili účastníky konference s technickou
mapou Prahy a s technickohospodářskými
mapami
v ČSSR. Na konferenci byly vyhlášeny výsledky konkursu "Jakosti geodetických prací resortu Gospodarkl terenowej i ochrony srodoviska", nového ministerstva, do
kterého je začleněn Urzl1d Glówny Geodezji i Kartografii, jehož předseda mgr. inž. V. Szmielew předal několika desítkám jednotlivců i kolektivů diplomy a ceny.
Z našeho hlediska byly velmi zajímavé referáty mgr.
inž. W. Szmielewa a mgr. inž. P. Niemczyka o nové organizaci resortu
geodézie a kartografie a jeho hlavních
úkolech, mgr. inž. Lipidského o vyhotovování geodetické
dokumentace a referáty mgr. inž. Lipiece, Wróblewskeho a Buczewicze, které se všechny týkaly map měst a
podzemních vedení a ke kterým byla zvláště rozsáhlá a
zajímavá diskuse. Přesvědčily nás o tom, že polští geodeti nás na úseku evidence podzemních vedení předhonill, ačkoliv jsme v této oblasti měli před několika lety
značný předstih.
Stejně jako u nás je i v Polsku hodnota nár. majetku,
uložená v podzemních vedeních a zařízeních na nich,
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ohromná, a proto dokonalá znalost jejich rozmístění a
technického stavu je předpokladem jejich racionálního
využívání, udržování i další výstavby. Přitom úroveň současného stavu jejich inventarizace je jen málokde postačující, systematická
a úplná. Nejčastěji je prováděna jen jednorázově a jednoúčelové, jen pro jednotlivé
druhy vedení nebo jen pro jejich úseky, bez postupné
výstavby celkové dokumentace, která je nezbytná pro
účely prostorového plánování. Tento neuspokojivý stav
vedl k záměru vytvořit formálně-právní předpoklady pro
jednotnou, povinnou
spolupráci investorfi, projektantfi
a dodavatelfi staveb při založení a vedení dokonalé dokumentace všech vedení a zavést takové organizační
formy a technická opatření, které zajistí potřebné pracovní kapacity i prostředky,
systém oběhu informací
mezi jednotlivými
partnery a jednotnou
koordinaci
z jednoho místa, kterým by byly geodetické
podniky
v městech.
K realizaci
uvedenébo záměru je nyní doba zvláště
vhodná, neboť nové ministerstvo soustřeďuje geodézii a
řadu dalších technických
služeb. včetně prostorového
plánováni. Je tedy možno přistoUplt ke konečné přípravě katastru vedení, který ve smyslu tezí bývalého ministerstva Gospodarki komunalnej má zajistit:
invertarizaci
stÍlvajícího stavu všech podzemních
a nadzemních vedení i zařízení
na nich, a jejich
zobrazení v mapách,
prfiběžnou evidenci informací o vedeních a její široké využívání.
Založení katastru bude znamenat pracnou a nákladnou, ale jednorázovou
činnost spojenou se shromažďováním vstupních
údajfi a často
i s vyhledáváním nebo ověřováním údajfi v terénu. Aktualizace evidovaných informací bude vyžadovat od investorfi, projektantfi i dodavatelfi nekompromisní dodržování předepsané spolupráce,
ohlašování všech změn i povinné
využívání v katastru uložených údajľl při plánování, projektování
i
výstavbě
a přestavbě.
Investoři
nebudou smět přebírat dokončené stavby bez potvrzení,
že byla provedena geodetická inventarizace, a to před
záhozem rýhy.
Protože pfijde o závazky rfizných organizací s rfiznou
organizační podřízeností, bude nutno veškeré povinnosti
z .ldržování katastru vedení vyplývající uzákonit usnesením ministrfi, na jehož podkladě vydá resort geodézie
nařízení o správě katastru vedení. Návrhy obou dokumentfi byly zpracovány již v r. 1971 s předpokladem, že
do poloviny příštího roku budou připraveny dvě technické
instrukce: o geodetické
inventarizaci vedení a
o zakládání, provádění a využívání
katastru vedení.
Tyto instrukce se právě zpracovávajj' a naši i polští geodeti mají velký zájem o výměnu zkušeností z této problematiky. Na konferencích byly některé otázky nadhozeny a diskutovány, ne u všech se dospělo k jednotnému stanovisku.
Pokud se týče druhu a měřítka map katastru, byla dávána přednost uspořádání v listech před uspořádáním
v pásech, \I měř. 1:500, výjtme,čně 1:250, resp. 1:1000
v málo zastavených oblastech.
Velký dfiraz byl kladen na vymezení a optimalizaci
obsahu mapové evidence vedení, která kromě běžného
polohopisu a výškopisu musí obsahovat hlavní technické parametry jako jsou prfiměry, tlak, napětí, materiál,
počet žil atp. vyjádřené tak, aby byla možná snadná
reprodukce
a automatizované
zpracováni. Systém má
být schopen využívání moderní výpočetní techniky a to
vyžaduje vytvořit vhodnou symboliku a kódování přijatelné jak geodetfim, tak i ostatním oborfim, které mají
katastr využívat. Bude proto nutná spolupráce odborníkfi
všech těchto oborO. i odborníko. výpočetní techniky, se
současným maximálním využitím polských norem.
Diskutována byla i nesnadná problematika vytvoření
optimálního oběhu dokladfi mezi partnery výstavby a
katastrem vedení a systému úhrady nákladfi na činnost
organizace, která bude katastr spravovat a která má být
koordinačním místem i pro projektování lokalizace všech
vedení v městech.
Konečná stanoviska mají být přednesena na připravované vědeckotechnické
konferenci v Lodži v říjnu 1973,

na kterou již nyní polští kolegové připravují soubor devíti referátfi, které mají obsáhnout celou problematiku,
včetně perspektivního vytvoření banky dat o vedeních.
Není pochyb, že na této konferenci budeme mít možnost
získat cenné zkušenosti
pro vlastní
záměr vytvořit
soubornou evidenci podzemních vedení, ale také uplatnit naše zkušenost! a výsledky výzkumu.
Jedním z hlavních problémfi polských geodeto. v městech je, stejně jako u nás a téměř všude ve světě, zajištění rychlého doplňování a obnovy mqp a údajfi o nemovitostech. Stejně jako u nás se polští geodeti zabývají výzkumem možnosti vyřešit tento problém přechodem
na digitální formu a vytvořením informačního systému,
který by využíval schopnosti moderní výpočetní a zobrazovací techniky. Pracovníci Výzkumného ústavu výpočetní techniky v Krakowě, kteří spolupracují na výzkumu informačního systému TEREN, projevili mimořádný zájem o výzkum našeho ISGK a byla jim proto zprostředkována možnost výměny zkušeností s našimi pracovištI.

III. kartografická konferencia
v Bratislave
528.9:063.1 (4,37.6)

V dňoch 31. 8.-2.
9. 1972 konala sa v Bratislave
v Študentskom domove Jura Hronca I I I. k a r t o g r af i c k á k o n f e r e n c i a s medzinárodnou účasťou.
Usporiadatefmi boli:
SVTS - Slovenská geodeticko-kartografická
nosť,
ČVTS - Společnost geodézie a kartografie,
Slovenská správa geodélzie a kartografie a
Stavebná fakulta SVŠT.

spoloč-

Celkom prišlo na toto podujatie 157 účastníkov, z toho 27 zo zahraničia, a to z BI:R, MI:R, NDR, PI:R a VOR.
Prednáškový cyklus, ktorý prebiehal počas trojdenného rokovania, odznel prvý (31. 8.) a tretí deň (2. 9.)
na spoločnom zasadaní a druhý deň (1. 9.) v dvoch
súbežných sekciách:
-

mapy velkých mierok,
mapy stredných a malých

mierok.

Ak rozoberáme III. kartografickú
konferenciu z tematického hfadiska, mažeme konštatovať, že prednášatelia osvetlili náplřl hesla: A u tom a t i z á c i o u z a
další
rozvoj
spoločenského
uplatnenia
k a r t o g r a f i e z týchto hlavných hradísk:
všeobecný pohlad na problematiku
automatizácie
v kartografii,
matematické prvky mapy z hfadiska automatizácie,
kartografická
generalizácia
v podmienkach automatizácie,
tvorba máp z hfadiska mierok v automatizácii,
tematická kartografla,
tendencle jej vývoj a z hladiska obsahu a formy,
úloha a poslanie informačného
systému pri tvorbe
máp.
V tematickom okruhu: v I e o b e c n Ý p o h r. a d
problematiku
automatizácie
v kartog r a f i i odzneli dve prednášky.

Da

Ing. Len k o vo svojom úvodnom prejave: IÚ I o h a
map o v Ý c hd
i e I v s P o I o č n o s t i a od r a z
a u tom a t i z á c i e v i c h P o s 1 a n í rozobral význam mapového diela. Dotkol sa organizácie
edičnej
tvorby, spOsobu automatiz<1cie a ekonomického aspektu.
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Ing. K e lem e n v prednáške:
Per s p e k t i v a o rg a n i z a č n é h o z a bez peč e n i a a u tom a t i z ác i e v k a r t o g r a f i c k e j t vor b e konštatoval
priaznivý stav u nás v mapách velkých mierok a čiastočne naznačil úlohy, ktoré sa budú riešit v oblasti
máp v stredných a malých mierkach.
Na okruh
problémov:
matematické
prvky
z h f a d i s k a a u tom a t i z ti c i e odznela prednáška od autora doc. Ing. Dan i š a, CSc., na tému: M atematické
prvky
mapy
a matematické
p r e d p o k I a d y k a r t o g r a f i c k Y Iz obr a zo v an Ý c h j a v o v p r e pot r e b y a u tom a t i z á c i e.
Prednášatel
osvetlil problematiku spOsobu volby zobrazenia, výpočtu a vykreslenia prvkov pomocou automatizačnej výpočtovej a zobrazovacej techniky.
K a r t o g r a f i c k o u gen e r a I i z ti c i o u v p o dm i e n k ach
a u tom a t i z ti c i e sa zaoberali
traja
prednášatelia.
Pritom Ing. Háj e k, CSc., v prejave:
Problém
systému
kartografickej
gener a I i z á c i e v pod m i e n k ach
a u tom a t i z áci e a doc. Ing. Srn k a, CSc., v prednáške: Mat ematicko-Iogické
modely
generalizace
a jej i c h v Yu žit I při
a u tom a t i c k é m z p r ac o v á nim
a p zaoberali sa všeobecne generalizačnými faktormi v automatickom spracovaní mapových diel.
Tretia prednáška
Ing. M i t á š o v e j a kolektivu na
tému: K a r t o g r a f i c k á gen e r a I i z á c i a p o I 0hopisných
prvkov
máp
velkých
mierok
mat e mat i c kým i m e t óda m i osvet1ovala problematiku polohopisu máp velkých mierok v prepojení
na informačný systém.

r o v á a dvojica dr. Pap p - V á rys
r o ml, po jednom z BER (Ing. K o e
TI o e VJ a NDR (dr. T či P f e r). Z toho
tickou kartografiou a jej problémami sa
intenzívne zaoberajú.

V poslednom okruhu otázok: ú I o h a a p o s I a n i e
i n for m a i!n Ý c h s Ysté m o v p r i t vor b e m ti p
si vypočuli účastníci piH prednášok.

Ing. K o u b a s Ing. S I a b o c h o m (I n f o rrnai.'nl
systém
geodézie
a kartografie),
Ing. Slimák
(Integrovaný
informačný
systém
o území
SSR) a dvojica
autorov dr. Haverlfk
s dr. Krchom
(Závislost
vnútornej
štruktúry
KIS-u
n a z á k I a d e vše o b e c n e j t e ó r i e i n f o rma č n Ý c h s Ysté m o vJ sa zaoberali konkrétne informačnými systémami u nás, prípadne ich
teoretickými
aspektami. Ing. Ma r t i n e k, CSc.,
(Postavení
a úloha
kartografie
ve
s p o leč e n s k é
k o m u n i k a c i i n for m ac í) rozvljal myšlienky o kartografi1 a jej všestrannej informačnej možnosti komunikácie. Ing.
Mitášová
(Systémy
a
prostředky
p r e a u tom a t i c k é spr a c o van i e ú d aj o v v C S S R) rozobrala vo svojom prispevku
prístrojovú
výpočtovú techniku, jej stav vývojových tendencií v zbere informácií a ich spracovania.
Výstava kartografických

Prednášatelia:
j á dře
řftek),
Ing.
pr 1
pách

Ing. Š i I a r, CSc. (D i gi tál n I v yn I výš k o P i s u map
vek Ý c h m ě-

Pr a vd a
(C e sty
a u tom
zná z o r ft o van I t e r é n u
malých
mierokJ,

Ing. S u I o a Ing. Bar
zácia
kartografického
polopisu)
a

t a Ioš

atizá cie
na
m á-

(A u tom
zobrazenia

a t i-

Ing. M i k š o v s k ý, CSc. (V Ý voj
a u tom atizace
a zpracování
map
velkých
měř I t e k v C S S R) rozoberali
vo svojich
prejavoch
pro b lem a t i k u
t vor b y m á. p
z h f a d i s k a mi e r o k v automatizácii a jednotlivých mapových prvkov i celkových vývojových tendencH.
lJalš[ okruh prednášok na III. kartografickej
konferencii: tem a t i c k á k a r t o g r a f i a, ten den c i e
jej
vývoja
z hfadiska
obsahu
a formy
riešil prispevok troch autorov: Ing. K e I n a r a, Ing.
Krá I i k a a Inž. Ci ž már a. Spracovatelia nastolujú
vo všeobecnosti
problém normalizácie
obsahu prvkov
v zauž[vanom mierkovom rade pri použiti automatizačných postupov. K tomu stanovili si i nadpis tejto prednášky:
Nor m a I i z á c i a
kartografického
znázorňovania
prvkov
obsahu
mapy
v o v z tah u k m o ž n o s t i a m a u tom a t i z á c i e.
Ing. N e u m a n n, CSc., v prispevku: Z á k I a d n f p r 0blémy
racionalizace
zpracování
map
st ř e dni c h měř i t e k opiera sa o tézu, že dobre
vybudované
informačné
systémy a ich prepojovanie
mOže kvalitatIvnejšie
a časove racionálnejšie
prispiet
k tvorbe a obsahu mapových diel.
Širokého okruhu problematiky
tem a ti c k e j k a rto g r a f i e sa dotkli všetci z a hra nič n i h o s t i a,
ktori vystúpili na III. kartografickej
konferencii.
Celkom piati autori sa prelzentovali svojimi vystúpeniami,
z toho traja Z MI:R (dr. C s ti ty, Ing. S t a u d ing e-

K I ing h a m en - Ing. St avidiet, že temav týchto štátoch

diel

Na výstave, ktorá bol a inštalovaná
taktiež v priestoroch Študentského
domova Iura Hronca, si mohli
jej návštevn[ci pozrieť písomné práce z oblasti automatizáde
v kartografii,
grafické
výsledky,
ktoré
sa
dosiahli na úseku automatizácie v kartografickom
spracovaní mapových diel a prehlad najnovších mapových,
atlasových
a reliéfnych
plastických
diel, ktoré vyšli
v ČSSR.
Ostatné akcie
Súčasťou programu
III. kartografickej
konferencie
boli i o d bor n é e x k u r z i e v Slovenskej kartografii, vo výpočtovom stredisku
Geodetického ústavu,
v Geografickom ústave SAV, na katedrách fyzickej geografie, ekonomickej geografie Prírodovedeckej
fakulty
Univerzity Komenského, ako i na katedrách odboru geodélzie a kartografie Slovenskej vysokej školy technickej.

s p o I o i!e n s k ú č a s f konferencie naplnili akcie
ako prijatie účastníkov predstavitelmi
rezortu geodézie
a kartografie a spoločná plavba lodou po Dunaji.
Ukoni!enie
Prednáškovú časf. ako i ostatné akcie III. kartografickej konferencie
z hod not i I v záverečnom dni rokovania Ing. Len k o. Vyzdvihol vysokú úroveň, aktuálnosť tematiky a spoločenskú
zaangažovanost
prispevkov, ktoré riešia alebo nastolujú problémy kartografickej tvorby cestou automatizácie.
Ing. M i k š o v s k ý, CSc., predniesol
kartografickej
konferencie
osobitne).

z á v e ryl
(uv~~ň~ú

I I.
~

Účastníci kladne hodnotili umiestnenie
konferencie
do Bratislavy. Ukázalo sa totiž, že v tomto meste je
zázemie orgánov a organizácií, nadšených organizátorov, ako i prírodné podmienky na konanie takýchto
vrcholných podujatI,

Geodetický a kart~grafický
obzor
ročník
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Závery III. kartograťickej
konferencie

Seminář "Všeobecná dokumentace"
v Liberci

Účastníci III. kartografickej
konferencie,
usporiadanej v dňoch 31. 8.-2. 9. 1972 v Bratislave a s nimi celá
kartografická
verejnost privítali rokovanie XIV. zjazdu
KSC a pIne sa stavajú za realizáciu jeho záverov, v ktorých vidia vytvorenie širokého priestoru dalšej činnosti
Cs. vedeckotechnickej
spoIočnostl.
III. kartografická
konferencia zhodnotila výsledky dosiahnuté v oblasti automatizácie
kartografických
prác
v CSSR. K úrovni rokovania konferencie významne prispeli i technické semináre, usporiad3né v minulých 1'0koch, zvlášt seminár, ktorý sa konal v r. 1971 v Bratislave.
Konferencia dokumentovala
úspechy čs. geodetov a
kartografov v oblasti automatického
spracovania máp
verkých mierok, kde samočinné počítače a automatické
koordinátografy sa už úspešne používajú. V obla~ti spracovania máp stredných a malých )nierok p,rebiehajú nie-ktoré výskumné a vývojové práce, ktoré vytvárajú predpoklady na postupnú realizáciu autamatizačného
pmcesu. Prednesené referáty a diskusné príspevky priniesli
celý rad nových poznatkov a námetov na další rozvoj
raclonalizácle
tvorby a výroby máp cestou automatizácie ako podnety na daIšiu činno'sť vo vedeckých a odborných inštitúciách. Konferencia preuká:zala, že CSVTS
a jej členovia sa úspešne podielajú na plnení základných úloh v oblasti vedeckotechni~kej
revolúcie, vyplývajúcich zo záverov XIV. zjazdu KSC.
Za účelom ďalšieho l'O'zvoja čs. kartografie
konferencia za potrebné:

považuje

1. Zintenzívnit výskumnÍ1 a vývojovú činnosť v oblasti
automatizácie s cierom dosiahnut postupné zavedenie
automatizácie pri spracovaní dalších typov kartografických dlel.

Z podnětu České vědeckotechnické
společnost! geodézie a kartografie, odborné skuptny 1704 -evidence
nemovitostí uspořádala závodní pobočka CVTS p.řl Geodézil, n. p., Liberec ve dnech 31. října a 1. listopadu 1972
seminář ••Všeobecná dokum'mtace". V sále hotelu Imperiál v Liberci se sešlo 96 zeměměřlckých
odborníkťi,
pl'evážmě dokumentátorů, z celé CSSR [CSR 93, SSR 3).
Na semlnál'l byly předneseny čtyři přednášky:
Ing. I. Cermák, CÚGK: Zásady nového dokumentačního
řádu
Pohled do minulost! - vývOj dokumentační
služby,
Prozatímní návod a dokumentační
řád pro geodetickou a kartografickou
dokumelntaci v oboru pťisobnosti ČOGK, perspektiv9. za použití mikrofilmové
techniky a návaznosti na InfO>rmační systém.
Ing. B. Bartík, VÚGTK: Všeobecná dokumentace a mikrosnimkování
Současný stav všeobecných
dokumentací,
podstata
a výVOj mikrofilmování, zásady pro zakládání mlkrofilmových dokumentací, využívání mlkrofilmu ve všeobecné dokumentaci, přistrojové vybavení pracovlšť,
ekonomické posouzení.
Ing. V. Svoboda, Geodézle, n. p., Praha: Stanovisko Geodézie, n. p., Praha k prozatimnhnu dokumentačn&nu řádu
Zásadní stanoviska předložená Ceskému úřadu geodetickému a kartografickému
v rámci připomínkového
řízení k Prozatímnímu dokumentačnímu řádu.
Ing. A. Meissler, VÚGTK~Vlíeobeuná dokumentace
formační systém

a in-

2. Zamerat pozornost na vytváranie podmienok rozvoja
automatizácie zvlášt na otázky digitali:zácie, budovania banky údajov a kartografickej
generalizácie.

Nezbytnost dokonaléevide'nce
mapového fondu ústí
ve výzkumný 11kol vytvořit registr mapového fondu
[RMF), začleněný do Informačního systému geodézie
a kartografie [ISGK).

3. V najbližšom období osobitne sledovat v oblasti racionaI1zácie vývoj kartografických
techník a techno16gií a k tomuto zamerať aj odborné seminár~ a tematiku budúcej kartografickej
konfe'rencie.

Téze přednášek byly v předstihu mzmnooeny a s rťizným propagačním materiálem předány všem účastníkťim
semináře. Dese't výtiskťi je uloženo v technické knihovně Geodézie, n. p., Liberec.

Očastníci konferencie
lasti kartografie:

V závěru obou dní proběhla diskuse. Vše,chny diskusni příspěvky byly zaznamenány na magnetofonovou pásku a předány CUGK jako pojnl.!ty pro další práci v oboru všeobecné dokumentace.

považujú

za nevyhnutné

v ob-

a J organizovat v rámci CSVTS odborné semináre na riešertie dalších otázok a sprístupnenie
dosiahnutých
výsledkov v oblasti automatizácie
kartografických
procesov,

hl

zintenzívnit spoluprácu
s vedec!{otechnickými
spoločnostami ostatných socialistických
štátov najmii.
výmenu, prebe,ranie skúseností a výsledkov v intenciách socialistickej
derby práce a socialistickej
integrácie,

c 1 využívat výsledky
tvom ICA.

celosvetového

vývoja prostred.níc-

Účastníci konfe'"encie považujl1 za nevyhnutné prehlbovat daIej spoluprácu medzi rezortaml v oblasti výskumu, vývoja a odovzldávania skúseností; súčasne žladajú rezortné orgány, aby v rámci pOsobnostl CSVTS
umožnili
svOjlm pracovníkom
aktívnu činnost ako
v CSSR, tak aj v medzinárodnom meradle.
Účastníci konferencle dalej odI[J'yrúčajú, aby IV. celoštátna konferencla v r. 1975 bola usporladaná v CSR
a organizovala sa ako med z i n á l' od n á. Zároveň od1'0rúčajú, aby po prerokovaní v prísluŠIlých orgánoch sa
u~kutočnilo prl p,ríležitosti tejto konferencle zasadanle
nlektomj komisie ICA.

V Bratlslave dňa 2. 9. 1972.
Očast,níct lIl. kartograftckej

.konfel'eT/.cte

čESKÁ VĚDECKOTECHNICKASPOLEC\lOST,
Společnost geodézie a kartografie,
Krajský výbor v .ostravě,
Závodní pobo'čka CVTS Geodézie, n. p., OPAVA
pořádají

konferenci

"GEODETICKt: PRÁCE·V PODDOLOVANt:M nZEMI"
ve dnech 13.~15. března
v rekreačním středisku

1973

v TROJANOVICÍCHu Frenštátu
Bližší Informace podá:
GEODE:ZIE,národní podnik,
přípravný výbor konference
Pra,skovall,746
00 OPAVA

pod Radhoštěm.
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Závery III. kartografickej
konferencie

Seminář "Všeobecná dokumentace"
v Liberci
528.065/.67

Účastníci III. kartograf1ckej
konferencie,
usporiadanej v dňoch 31. 8.-2. 9. 1972 v Bratislave a s nimi celá
kartografická
verejnost privítali rokovanie XIV. zjazdu
KSC a plne sa stavajú za realizáciu jeho záverov, v ktorých vidia vytvorenie šiwkého priestoru dalšej činnosti
es. vedeckotechnickej
spoločnosti.
III. kartografická
konfel'encia zhodnotila výsledky dosiahnuté v oblasti 8utomatizácie
kartografických
prác
v CSSR. K úrovni rokovania konferencie významne prisp€li i technické semináre, usporiadané v minulých 1'0koch, zvlášt seminár, ktorý sa konal v r. 1971 v Bratislave.
Konferencia dokumentovala
úspechy čs. geodetov a
kartografov v oblasti automatického
spracovania máp
verkých mierok, kde samočinné počítače a automatické
koordinátografy sa už úspešne používajú. V oblasti spraccvania máp stredných a malých mierok prebiehajú nie-kto-ré výskumné a vývojové práce, ktoré vytvárajú predpoklady na postupnú realizáciu autamatizačného
procesu. Prednesené referáty a diskusné prlspevky priniesli
celý rad nových poznetko'v a námetov na další rozvoj
racionalizácie tvorby a výroby máp cestou automatizácie ako podnety na dalšiu činnosť vo vedeckých a odborných inštitúciách. Konferencia preuká:zala, že CSVTS
a jej členovia sa úspešne podielajú na plnení základných úloh v oblasti vedeckotechnickej
revolúcie, vyplývajúcich zo záverov XIV. zjazdu KSČ.
Za účelom dalšieho rozvo ja Čs. kartografie
konferencia za potrebné:

považuje

1. Zintenzívniť výskumnú a vývojovú činnost v oblasti
automatizácie s cierom dosiahnuť postupné zavedenie
automatizácie pri spracovaní dalších typ ov kartografických diel.

Z podnětu České vědeckotechnické
společnosti geodézie a kartogl'afie, odborné skup,iny 1704 -evidence
nemovitostí I\lspořádala závodní pobočka CVTS p.ři Geoodézli, n. p., Liberec ve dnech 31. října a 1. listopadu 1972
seminář "Všeobecná dokump.ntace". V sále hotelu Imperiál v Liberci se sešlo 96 zeměměřických
odborníků,
převáŽiIlě do,kumentátorů, z celé CSSR [CSR 93, SSR 3).
Na semináři byly předneseny čtyři přednášky:
Ing. I. Cermák, CÚGK: Zásady nového dokumentai!ntho
řádu
Pohled do minulosti - vývOj dokumentační
služby,
Prozatímní návod a dokumentační řád pro geodetickou a kartografickou
dokump.lntaci v oboru působnosti ČÚGK, perspektiv9. za použití mikrofilmové
techniky a návaznosti na infoormační systém.
Ing. B. Bartík, VÚGTK: Všeobecná dokumentace a mikrosnimkl)lVání
Současný stav všeobecných
dokumentací,
podstata
a vývoj mikl'ofilmování, zásady pro zakládání mikrofilmových dokumentací, využívání mikrofilmu ve všeobecné dokumentaci, přístrojo'vé vybavení pracovišt,
ekonomické pO&luzení.
Ing. V. Svoboda, Geodézie, n. p., Praha: Stanovisko Geodézie, n. p., 'praha k prozaUmntmu dokumentai!nimu řádu
Zásadní stanoviska předložená Ceskému úřadu geodetickému a kartografickému
v rámci p,řipomínkového
řízení k Prozatímnímu dokumentačnímu řádu.
Ing. A. MeIssler, VÚGTK~Vlieobecná dokumentace
formai!nt systém

a in-

2. Zamerat pozornost na vytváranie podmienok rozvoja
al\ltomatizácie zvlášt na otázky digitali:zácie, budovania banky údajov a kartografickej
generalizácie.

Nezbytnost dokonalé evidence mapového fondu ústí
ve výzkumný úkol vytvořit registr mapového fondu
(RMF), začleněný do Informačního systému geodézie
a kartografie [ISGK).

3. V najbližšom období osobitne sledovat v oblasti racional1zácie vývoj kartografických
techník a technológU a k tomuto zamerať aj odborné semináre a tematiku budúcej kal'tografickej konferencie.

Téze přednášek byly v předstihu rozmnoženy a s různým propagačním materiálem předány všem účastníkům
semináře. Deseot výtisků je uloženo v technické knihovně Geodézie, n. p., Liberec.

Očastníci konferencie
lasti kartografie:

V závě!'l\l obou dní proběhla diskuse. Všechny diskusní příspěvky byly zaznamenány na magnetofonovou pásku a předány C'OGKjako po:lněty pro další práci v oboru všeobecné dokumentace.

považujt1 za nevyhnutné

v ob-

aj organizovat v rámci CSVTS odborné semináre na riešertie dalších otázok a sprístupnenie
dosiahnutých
výsledkov v oblasti automatizácie
kartografických
procesov,
b) zintenzívnit spoluprácu
s ve:leclótechnickými
spoločnostami ostatných socialistických
štátov najmli
výmenu, preberanie skt1seností a výsledkov v intenciách socialistickej
derby práce a socialistickej integrácie.
cI využívať výsledky
tvom ICA.

celosvetového

vývoja prostredníc-

Účastníci konfe':encie považujú za nevyhnutné prehlbovat dalej spolup.ráoo medzi rezortami v oblasti výskumu, vývoja a odovz'dávania skúseností; súčasne žiadalú rezortné orgány, aby v rámci ]>Osobnosti CSVTS
umožnili svojim pracovníkom
aktívnu činnost ako
v CSSR, tak aj v medzinárodnom meradle.
Účastníci konferencie dalej od'P0·rúčajú, aby. IV. celo>štátna konferencla v r. 1975 bola usporiadaná v CSR
a organizovala sa ako med z i n á rod n á. Zároveň odl'0rúČajú. aby po prerokovaní v prísluŠI1ých orgánoch sa
u~kutočntlo pri príležitosti tejto konferencie zasadanie
niektorej komisie ICA.

V Bratislave dňa 2. 9. 1972.
OiJast,nícl III. kartograflckej.konfel'erncie

CESKÁ VĚDECKOTECHNICKA SPOLEC\lOST,
Společnost geodézie a kartografie,
Krajský výbor v Ostravě,
Závodní pobo,čka CVTS Geodézie, n. ~., OPAVA
pořádají

konferenci

"GEODETICKt

PRÁCE'V PODDOLOVANtM

ÚZEm"

ve dnech 13.-15. břeozna 1973
v rekreačním středisku
v TROJANOVICtCH u Frenštátu
Bližší informace podá:
GEOD:EZlE, národní podnik,
přípravný výbor konference
Praskovall,
746 00 OPAVA

pod Radhoštěm.

Geodetický a kartografický
roi!n1k 19/61, i!1slo
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Dňa 10. 1. 1973 sa dožil v plnej pracovnej sviežosti
svojich 50. narodenín predstaviteI
slovenskej geodézie
a kartogl'afie Ing. Ondrej Mi c h a I k o, riaditel Slovenskej správy geodézie a kartografie.
Súdruh Ing. Ondrej Mi c h a I k o venuje všetko svoje
([silie rozvoju slo'venskej a československej
geodézieo
a ka'rtografie. Po ukončení štúdia zememeračského inžinierstva na Slovenskej vysoke'j škole technickej v Bratislave r. 1948 nastúpil do štátnej zememeračskej služby,
v ktorej vytrval doteraz. Bol výkonným geodetom-fotogrametrom; z tejto oblasti si prehlbll vedomosti tiež
štúdiom v ZSSR. Prešiel r6znymi stupňami hospodárskych funkcH, pričom je charakteristické,
že mu boli
zverované také úseky, ktoré vyžado'vali tvorenie a budovanie a všade úspešne uplatnil svoje organizačné
schopnosti a nekompromisn1 postOj pri presadzovaní .politiky strany. VeI~i úspešne si počínal naprfklad pri budovaní Slovenského zememeračského
a kartografického
ústavu v Modre - Harmónii (1953-1955), z ktorého je
dnes prasperujúci
podnik
Slovanská
kartografia,
pri
konsolidovaní
pracovných,
ekonomických
a spoločensl,ých pomerov aka riaditel Ústavu geodézie a kartografie pre Východoslovenský kraj, kde p6sobil v rokoch
1962-1964, pri budovaní Kartografického a geodetického fondu v Bratislave, ktorého riaditelom bol v r. 1966
až 1968. Zastával aj dalšie čelně funkcie na organizáciách rezortu geodézle a kartografie (riadltel Geodetického ústaV'll, námestník predsedu Správy geodézie a kartografie na Slovensku a 1.]. Vláda Slovenskej soclalistickej republiky vo februári 1969 menovala Ing. Ondreja
Mi c h a I k u do funkcie rillditela Slovenskej s.právy geodézle a kartografie, v ktorej funkcii je doteraz.
Absolvovanie zememeračského štúdia na SVŠT r. 1948,
absolvovanie Večernej
univerzity
marxizmu-leninizmu
r. 1962, ukončenie štúdia ekonomického inžinierstva na
VŠE r. 1969 a neustále štúdium odbornej a politickej literatúry, oso'bná vitalita a záujem o prácu mladých, ako
aj vzťah k mladým mu vytvorili pred'pokladypre
úspešné plnenie aj dalšíCh politických, odborných a pedagogických činností a odovzdávanie svojich skúseností a vedomostí dalším pracovníkom.
Bol riaditelom
,podnikovej
školy pre kartografiu
v Modre - Harmónii, predsedom skúšobnej komisie pre
kvalifikačné skúšky, prednášntelom
na SVŠT, pracoval
a pracuje aj v iných inštitúciách mimo rezortu; v 1'0kc.ch 1966-1968 bol členom odbornej sekcie Slovenskej
rady CSVTS pl'e geodéziu a kartografiu,
je predsedom
skúšobne'j komisie pri štátnych :::áverečných skúškach
na SVŠT, bol členom vedeckej rady Stavebnej fakulty
SVŠT. teraz je členom sekcie vedeckej rady, dlhé roky
je lektorom a propagandlstom
KSS.
Obetavá odborná a politická práca s. Ing. Ondreja
M i c hal k u bola ocenená viacerými vyhodnotenlaml
pri sútažení na pracoviskách. Pod jeho vedením organ.izácie rezortu boli vlackrát vyhodnotené ako najlepšle v rezorte ÚSGK a bola lm prepožičaná Cervená zástava ÚSGK a ÚVOZROH. V r. 1965 dostal odznak Najlepš1
pracovník rezortu ÚSGK. V roku 1968 dostal štátne vyznamenanie "Z a z á s 1u h y o v Ý s t a v b u", v roku
1971 dostal vyznamenanie rel~ortu geodézie a kartografie ZSSR "N a j lep šíp
l' a c o v n í k l' e z o l' t u g e od é z I e Z S S R" a v roku 1972 dostal vyznamenanie
"Z I a t Ý o d z n a k z a z á s I u h y v g e o d é z i i
a kartografii
PI:R".
Ing. Ondrej
Mi c h a I ko ako riaditel
Slovenskej
správy geodézie a kartografie vynakladá nemalé úsille
na to, aby organlzácie ním vedeného rezortu mail vytvorené dobré predpoklady na plnenle úloh požadovaných takmer všetkýml odvetvlaml národného hospodárstva. Osobltnú pozornost venuje zavádzaniu automatlzácle a pokrol\ových metOd v rezorte, vrátane invest1č-

nej výstavby. Riešenie organizačných,
technických
aj
osobných otázok podriaďuje požiadavke urýchlene dobudovat mapový fond máp velkých mierok SSR a plnenlu spoločensky doležitých úloh národohospodárskeho
plánu, základných úloh rewrtu, ktoré vyplývajú zo zá·
verov XIV. zjazdu KSC. So zretefom na cielavedomé
úspešné plnenle týchto a mnohých dalších úloh neúnavne vedie a presvedčuje, organizuje a riadi, prikazuje a usmerňuje početné rady spolupracovníkov
a pracovníkov rezortu.
Gratulujeme súdruhovi Ing. Ondrejovi M i c h a I k ov i k tomuto významnému životnému jubileu v mene
všetkých pracovníkov rezortu geodézle a kartografie
a želáme mu trvalého zdravia prl obetavom a zásadnom riešení problémov rezortu geodézie a kartografie.

Redakl5ná rada

60 let Ing. FrantiJkaŠtorkána

Dne 21. ledna 1973 dožívá se 60 let náš milý spolupracovník, soudruh Ing. František Štdrkán, vedoucí redaktor Geodetického a kartografického
obzoru, redaktor Zpravodaje CÚGK a vedoucí odbo'1'llý referent Ceského úřadu geodetického a kartografického.
Pť1vodem z r,odiny venkovského krejčího, studoval na
Pl'vní české státní reálce v Plzni a na Vysoké škole speciálních nauk CVUT v Praze zeměměřlcké Inženýrství,
jež -ukončil II. státní zkoušlmu v rOce 1935.
Svoji odbornou životní dráhu začal v roce 1935 na
Slove,nsku nejprv v Katastrálním
měřlckém úřadě ve
Zlatých Moravcích, později v Prievidz!. Od ledna 1939
pracoval v Katastrálním měi'ickém úřadě v Písku a v Pra·
ze, na KNV v Plznl a na ministerstvu techniky (později
stavebnictví). Od 1. ledna 1954 pť1sobil na Ústi'ední správě geodézie a kartografie, od zái'í 1959 do konce roku
J 966 ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém
a kartografickém
v Praze, jako náměstek ředitele, a od
1. ledna 1967 na Ceském úřadě geodetickém a kartografickém. Za svého pť1sobení získal zkušenosti z reambulaee pozemkového kata;;tru na Slovensku, evidence pozemkového katastru v Písku a z obnovy pozemkového
katastru novým měřením v Praze, laroměi'i, v Roudnici
n. L. a v Plznl, z osfdlovacích prací v okrese Stříbro,
a zdohlédacf
měřické dužby na KNV v Plznt. V býv.
ÚSGK od roku 1954 zastával postupně funkce vedoucího
pl'opagačního referenta,
Inženýra pro vědeckotechnickou spolupráci, tajemníka předsedy a ve VÚGTK vedoucfho studijní sku.piny, vedoucího Inženýra vědeckotechnických
a ekonomických- informací a propagandy
a náměstka ředitele.
Kromě řady článkť1 a příspěvkli publikovaných v našem odborném časopise vydal v r. 1954 v SNTL Kartografické tabulky pro nové mapy 1:5000 a 1:2000 a v roce 1956 Kartografické
tabulky pro nové mapy v měl'.
1:10000, 1:25000, 1:50000 a 1:100000 a téhož roku ještě
Tabulky ,pro transformacI Gaussových rovinných souřadnic !Ia elipsoldu Krasovského, které se staly užitečnými
pomfickaml při plnění velikého úkolu v topografickém
mapování našeho státu a byly oceněny zejména pra·
covníky z praxe, kteří tento úkol prováděli.
Má dlouholetou praXI i na úseku redakční a publlclstické činnostI. V roce 1950 byl pověl'en funkcí externího výkonného
redaktora
časopisu "ZeměměI'ictví"
později "Geodetický a kartografický
obzor", kterou za~
stával 11 let až do konce roku 1961. Externí redakční
práce konal pro Vědeckotechnické
nakladatelství,
později Prť1myslové nakladatelství
a Státní nakladatelství
technické literatury
(SNTL). K získán! plné teoretické
kvalifikace pro tento obor prac! absolvoval v letech
1966-1968 čtyřsemestrové ,postgraduální studium vědeckých informaci na fakultě osvěty a novlnářství Karlovy
u:liverslty v Praze. V září 1969 byl jmenován opět odborným redaktorem
Geodetického
a kartografického
obzoru a od 1. červenr.e 1972 jeho vedoucím redaktorem. V rámci své pracovn1 agendy zabezpečuje také vydáván! Zpravodaje Cesl(ého "Qi'a4u 8f;loqetlcl\éh9 <I ~ar'
tograflcMho.
.
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Členem KSČ je od června 1945. Zastával různé funkce včetně předsedy ZO KSČ v Kmú v Praze. Aktivně rovněž pracoval v odborovém hnutí a ČVTS. Po obnovení
Zl:' SČSP na Českém úřadě geDdeti.-::kém a kartografickém v únoru 1971 byl zvolen předsedou pobočky.
Soudruh Ing. František Štorkán dovrší v roce svých
šedesátin 38 le,t máca v resortu a 15 let redakční činnosti. Celé toto 6bdobí je poznamenáno jeho obětavou,
svědomitou a cílevědomou prací pro rozvoj odvětví geodézie a kartografie.
VŠlchni jeho spolupracovníci,
i ti,
kteří s ním přijdou do styku jen krátce, aby získali informace nebo radu, oceňují jeh:) nesmírnou ocho,tu a snahu užitečně přisp,ět svými rozsáhlými znalo'stmi. Jeho
svědomitost, trpělivost a pracovitost je příkladná. Byl
a je ochoten věnovat kdykoH :wů.j čas i pohodlí ve prospěch zkvalitnění in!ormačp.í služby v čs. geodézii a kartografii. A proto mu všichni do jehJ' dalších let přejeme
ze srdce hodně úspěchll v práci i v osobním životě.
Redakční

rada

Dne 23. ledna 1973 se dožívá šedesáti let a současně
odchází z činné služby pracovník národního podniku
Geodézie Brno, soudruh Ing. Arnošt P o I á če k.
Přes mnohé životní potíže, zvláště v době nacistické
okupace, i přes vážnou chorob'll, kte.rou prodělal v posledních letech, pati'í dosud k velmi aktivním a obětavým p,racovníků.m. Své bohaté zkušenosti z oblasti mapování a inženýrské geodézie uplatnil především v projekci, později v předvýrobní přípravě výroby a racionalizaci, které jako vedoucí oddělení řídil. Spolupracovníci především oceňují jeho přesnost a p,racovní obětavost bez ohledu na obtížnost úkolů. a časové vypětí.
Ing.Poláče"k patří současně k nejobětavějším
organizátorům vědeckotechnických
akcí, které pořádá pobočka ČVTS, jako např. burzy technických zlepšení apod.
Do dalších let mu přejeme hodni'! zdraví a duševní
svěžesti.

Dne 20. října 1972 zemřel
náhle ředitel
Krajské geodetické
a
kartografické
správy pro Severočeský kraj
v Liberci soudruh Ing. František Hlavatý.
Narodil se dne 19. února
1909 v Bystřicl, okres Jičín.
Po absolvování reálky v roce 1927 studoval na Vysoké
škole speciálních
nauk odbor zeměměřický - v Praze a po ukončení studií nastoupil v roce 1932 u Inspektorátu katastrálního
vyměřování v Trenčíně, kde byl do roku 1939. Poté nastoupil
u Zeměměřlckého úřadu v Praze a po osvobození v roce
1945 pracoval v rů.zných funkcích v Trnavě, Pardublcích,
Jičíně. V Liberci pracoval od roku 1954, většinou ve vedoucích funkcích, jako vedoucí oddělení, hlavní geodet,
náměstek ředitele,
ředitel. Dne 31. srpna 1972 dovršil
40 let plodné práce v resortu. Aktivně rovněž pracoval
v odborovém hnutí i v Komunistické straně Československa. Za svou obětavQu a úspěšnou pracovní i politickou
činnost obdržel četná čestná
uznání, zejména resortní
vyznamenání "Nejlepší pracovník" v roce 1956, Čestné
uznání MěstNV a MěstV KSČ v Liberci k 50. výročí vzniku ČSSR v roce 1968, Pamětní plaketu k 50. výročí založení KSČ v roce 1971, Diplom vlády ČSSR, :Ov KSČ
a ÚR ČS ROH v roce 1972.

V soudruhu ing. Františku
Hlavatém
ztrácí resort
geodézie a kartografie
jednoho ze svých předních odborníků., schopného a svědomitého pracovníka.
Čest jeho památce!

Dne 16. listopadu 1972
zemřel v Českých Budějovicích ve věku 66 let
Ing.Dr. Max Wittinger.
Zesnulý se narodil 5.
listopadu 1906 v Poříčí
u Českých Budějovlc. Absolvoval českobudějovickou reálku a s vyznamenáním vystudoval zeměměřické
inženýrství
na
Českém vysokém učení
technickém v Praze. I po
studiích pů.sobil v letech
1928-1931
na
vysoké
škole
jako
asistent
v Ústavu geodetického
počtářství a kartografického
zobrazování u prof. Ing. Dr.
F. Fialy. Od r. 1931 pak pracoval jako člen delimitační
komise na vyměřování a revizi státních hranic v resortu
ministerstva veřejných prací resp. ministerstva
vnitra.
Titul doktora technických
věd mu byl udělen v roce
1937 na základě disertační
práce "Konstruktivní chyby
theodolitů. ••.
Jméno Ing. Dr. Wittingera bude však vždy spojováno
především s jeho prací v československých
geodetických základech, která
začala v roce 1942. Pů.sobll ve
Státním zeměměřlckém a kartografickém ústavu a později v Geodetickém a topografickém ústavu v Praze. Podílel
se na vybudování stání nivelační sítě a obzvláště významným způ.sobem se uplatnil při budování státní gravimetrické sítě. Svou odbornou dráhu završuje jako vedoucí provozu geodetických základů. Geodetického a topografického ústavu v Praze. V roce 1967 odchází pro
těžkou chorobu na odpočinek, nepřestává však odborně
pracovat a zajímat se o práci svých následovníků.
Základní geodetické práce v ČSSR řídil Ing. Dr. M.
Wittinger s velkým rozhledem a na vysoké odborné úrovni. Pod jeho vedením bylo úspěšně zakončeno budování
československé astronomicko-geodetické
sítě a gravimetrické sítě. Rozhodujícím způsobem se zasloužil o vybudování Geod-etlcké observatoře Pecný, která se stala významným experimentálním
pracovištěm československé
geodézie.
Těžiště tvů.rčí činnosti Ing. Dr. M. Wittlngera bylo
v gravimetril. Byl prů.kopníkem Instrumentálního
gravimetrického výzkumu. S kritickým
přístupem
podrobil
rozboru vlastnosti používaných přístrojů. a vypracoval
metodiku
měření v gravimetrické
síti. Gravimetrickou
síť založil rovněž prů.kopnickým způ.sobem na základní
síti zaměřené letecky. Odbornou i organizační prací podstatně přispěl k rozvoji gravimetrie
v resortu bývalé
Ústřední správy geodézle a kartografie a dal jejimu gravimetrickému pracovišti dlouhodobou koncepci. Nejvýznamnější publikace Ing. Dr. Wittlngera z oboru gravimetrle jsou "Tíhová měření v ČSR v letech 1945-1952"
(SNTL Praha 1954) a "Gravimetrická základní síť ČSR"
(Geofyzikální sborník 1953, NČSAV, Praha 1954). Ing.
Dr. Wittinger pů.sobll v řadě odborných a vědeckých komisí Ústřední správy geodézie a kartografie,
Československé akademie věd a Českého vysokého učení technického v Praze. Zastupoval československou
geodézil
na řadě mezinárodních
jednání a iniciativně přispíval
k rozvoji mezinárodní spolupráce.
Čeští a slovenští geodeti s úctou vzpomínají velkého
životního díla Ing. Dr. M. Wlttingera. Blízcí spolupracovníci a žáci zesnulého želí též odchodu ušlechtilého člověka naplněného velkou životní energií a optimismem.

Simon
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RACIONALIZACE
A KARTOGRAFU

V GEOD~ZII

10. burza technických zlep§ení a oborové
geodetické dny BRNO 1972

Již po desáté se otevřely výstavní síně Muzea dělnického hnutí Brněnska, aby umožnily 7.ástupcfim českých
a slovenských geodetfi načerpat podněty k zvýšení technické úrovně své vlastní práce, získat cenné informace
o dosažené úrovni i vývojových tendencích přístrojové
techniky a v neposlední řadě, aby umožnily v nejširším
rozsahu neformální společenská setkání.
Burza technických
zlepšení vznikla před deseti lety
7. iniciativy pracovníkfi bývalého Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Brně. Tehdy na prvním místě stála myšlenka vytvořit základnu pro konfrontaci výsledkfi, dosažených v hlavních oborech geodetických a kartografických
prací. Mělo se tak stát na pravidelných,
každoročně se opakujících akcích. Realizaci tohoto náročného záměru usnadnily v dalších létech
příznivé
podmínky, které nabízí
druhé největší město ČSSR,
město mezinárodních
veletrhu, vědeckých symposií a
rozmanitých kulturních podniků. Mezi tyto předpoklady
patří i vyhovující dispozice Muzea dělnického
hnutí
Brněnska, odborná a pracovllí kapacita brněnského podniku i houževnatost a nezměrná obětavost malého kolektivu, který akci připravuje.
I když organizátoři
burz technických
zlepšení měli
od samého začátku
ctižádost pJložit v Brně základ
k tradici vědeckotechnické
konfrontace,
jako jsou obdobné akce v zahraničí,
např.
Německé
geodetické
dny, postupovali ze začátku
skromněji. Náplní první
burzy se stala přehlídka zlepšovacích návrhfi podaných
v organizacích býv. 'ÚSGK, jejichž zástupci poskytli veškeré informace potřebné k zavedení technických zlepšení v ostatních organizacích. Doplňkový program, této již historické akce, tvořil festival geodetických filmfi
a diapositivfi. První burza skončila výrazným úspěchem
a stala se tak základem propagace nové techniky v odvětví geodp.zie a kartografie.
,Úměrně tomu, jak tato akce vcházela do povědomí_
odborných kruhfi i široké geodetické veřejnosti v ČSSR,
zvětšoval
se počet
aktivních
účastníkfi
a rozšiřoval se také okruh návštěvníkfi. To ovšem kladlo na
jedné straně zvýšené nároky na přípravu, na druhé
straně však získané zkušenosti umožnily posoudit přednosti i nedostatky nejen celkové koncepce, ale i realizace celé akce. Nejzávažnější rozhodnutí, které na základě
dosavadních pGznatkfi pozměnilo pfivodní projekt akce,
se týká její tematické struktury. Proto od roku 1971 dochází ke specializaci jednotlivých ročníků burzy tak, že
se střídá forma oborových dnfi s náplní tvořenou zlepšovacími návrhy, vynálezy a výsledky výzkumu (v létech sudých) s informativními
přehlídkami veletržních
exponátl1 určených pro geodetické účely vyráběných československými a zahraničními firmami, vystavujícími na
Brněnském veletrhu (v létech lichých).
Jubilejní 10. ročník burzy technických zlepšení, pořádaný v době od 12.-14. 2;áří 1972 Geodézií, n. p., Brno
a jeho závodní pobočkou ČVTS pod záštitou ČÚGK a
ÚV ČVTS - společnosti geodézie a kartografie, byl tedy
opět ve znamení zlepšovacích návrhfi, výsledkfi výzkumných úkoll1 a nových technologií. Rekordní počet 15 vystavujících organizací se snažil 57 exponáty vyrovnat
se s odborným zaměřením burzy, které bylo orientováno v souladu se současným rozvojem techniky na mechanizaci a automatizaci geodetických
prací. Vystavovaly nejen organizace resortu, ale jistým překvapením
byla i početně rozsáhlá účast mimoresortních podnikfi a
ústavfi.

Největší uznání sklízely exponáty
úzce související
s tematikou burzy, tj. s mechanizací a automatizací mapovacích prací a prací v evidenci nemovitostí. Byly to
především technologie geodetického
a fotogrammetrického vyhotovování digitálních
map velkých měřítek,
jejich údržba, obnova a generalizace,
realizace výsledků výzkumných úkolfi v praxi, zejména na úseku automatizace zpracování údaje evidence nemovitostí a v oblasti mikrofilmové
dokumentace.
I ostatní exponáty,
ať již byly výsledkem vynálezcovské nebo zlepšovatelské činnosti, nebo ukázky výsledkfi geodetických a kartografických
prací, byly přijímány odbornou geodetickou veřejností s mimořádným zájmem a pozorností.
Z mimotematických
exponátů zaujalo zařízení pro modelování vzájemného pfisobení Měsíce él Slunce (čs.
patent] v exposici Institutu pro rozvoj a realizaci vynálezcovství Pardubice. Společným jmenovatelem jinak
rozdílných expozic byla snaha neokázalým, avšak o to
účinnějším zpfisobem přispět k propagaci geodetických
a kartografických
prací.
Součástí burzy byly oborové geodetické dny, jejichž
odbornou náplň tvořil cyklus přednášek, navazující na
tematické zaměření burzy. Také odborná výstava doznala ve srovnání s předchozími ročníky burzy podstatné změny. Zatímco v minulých letech byli návštěvníci
burzy informováni o úrovni nejnovější přístrojové techniky jen na podkladě
firemní
literatury,
tentokrát
požádali organizátoři vybrané výrobce kódových teodolitfi z SSSR, MLR, Švédska a NSR o vystavenípřístrojl1
in natura. Brněnská burza tedy byla prvním setkáním
široké odborné veřejnosti s registračním
kódovým teodoIitem IW-B1 fy MOM Budapest, exponátem, kterému
byla udělena zlatá medaile 14. MVB, s geodimetrem model 700 fy AGA Lidingll a v nejcelistvěji
koncipované
expozici fy OPTON Oberkochen s registračním
elektronickým tachymetrem Reg Elta 14, elektronickým tachymetrem 3M 11 a soupravou pro pozemní fotogrammetrii
SMK 120. Všechny
přístroje shlédli účastníci burzy
v činnosti. Dvoudenní přednáškový
cyklus, pořádaný
v rámci oborových dnfi obeslali svými příspěvky nejen výrobci, ale též uživatelé vystavovaných přístrojů.
Ve čtyřech přednáškách
byli posluchači seznámeni se
současným stavem vývoje i výroby kódových teodolitfi,
praktickými
aplikacemi
i ekonomickými
parametry.
Přednáškový cyklus byl doplněn informací o výrobním
programu fy Keuffel a Esser především o polyesterové
folii zn. "Stabilene" pro kartografické
zpracování a polygrafickou výrobU.
K společenskému
programu patřila exkurse po stopách geodetických prací na jižní Moravě a autokarový
výlet na státní zámek Slavkov.
Na závěr třídenního burzovního jednání provedla soutěžní komise v souladu se statutem burzy vyhodnocení
nejlepších exponátfi. Stejně jak u předcházejících
burz,
zftstal i tentokrát určujícím momentem pro hodnocení
exponátfi jejich vliv na zvýšení produktivity
práce,
novost pojetí, možnost realizace příp. stav provozního
ověřování. Ze 16 do soutěže přihlášených exponátfi získal 1. cenu exponát Geodézie, n. p., Č. Budějovice: ~ešení automatizace číselné fotogrammetrie,
2. cena byla
udělena Geodézii, n. p., Brno za exponát: Údržba a obnova číselných TH map, 3. cenu získala Geodézie,
n. po, Praha za: Zařízení na vyhledávání podzemních vedení z nevodivých materiálfi. Uznání však přísluší také
všem ostatním vystavovateJfim za odpovědnou přípravu
: jejich expozic i vzornou informátorskou
službu, jakož
i těm, kteří s pochopením sledovali a sledují záměry
a činnost pořadatelfi této vědeckotechnické
akce a vytvářejí pro jejich pfisobení odpovídající podmínky.
Zájem o burzu byl jak se strany aktivnich účastníkfi,
tak se strany odborné geodetické veřejnosti mimořádný,
Burzovního jednání se zúčastnilo více než 600 pracovníkfi z 80 domácích
geodetických
pracovišť. Osobní
účast předsedfi geodetických služeb obou našich republik a dalších hostů z řad vysokých škol, výzkumných
ústavů jen zdfiraznil
užitečnost této formy propagace
geodetických a kartografických
prací. Skončením akce
nejsou její klady zapomenuty,
ale jsou uchovány ve
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sborníku přednášek, výstavním katalogu a propagačních
materiálech vystavujících firem.
Organizátoři burzy mají ctižádost vytvořit i v příštích
letech podmínky pro širokou výměnu tvfirčích výsledkfi
v hlavních oborech geodetických prací s cílem napomoci vlastní praxi a přispět tak k rfistu technické úrovně
oboru.

INFORMACE Z ČÚGK A SSGK

Vyhodnotenie najlepiích
pracovníkov rezortu SSGK
za rok 1972

Slovenská
SlPráva geodézie
a kartografie
spolu
so Slovenským výborom Odborového zvll.zu pracovník ov
štátnych orgánov, peňažníctva a zahranlčného obchodu
vyhodnotili podla zásad ude lov ani a vyznamenaní v rezorte SSGK 15 pracovníkov rezortu geodézie a kartografle za rok 1972.
Dňa 29. novembra 1972 na slávnostnej schOdzi v Bratislave bol týmto pracovníkom prepožičaný titul a čestný odznak
"N a j 1 e p šíp
r a c o v n í k rez o rtu
S S G KU v roku 1972, ktorý im odovzdali riaditel SSGK
Ing. Ondrej M I c hal k o a predsedníčka
SVOZ pracovníkov štátnych orgán ov, peňažníctva a zahraničného obchodu JUDr. Marta L u d r o v s k á.
Cestné odznaky dostali:
Ing. Július D o val,
vedúci prevádzky
Bratislava, závod v Prešove;
Jolana
E g r i o v á, pomocná
SK, n. p., Bratislava;
Helena

K i t t 1 e r o v á,

33, lG, n. p.,

robotníčka-nakladačka,

odborná

referentka

SSGK;

Ing. Ján K o c i á n, samostatný odborný pracovník,
cialista v odbore automatizácie V,úGK;
Ing. Martin
tislave;

Kr n á

Č,

špe-

vedúci SG v Cad ci, O,úG v Bra-

Ing. Ján K u k u č a, CSc., riaditel V,úGK v Bratislave;
Ladislav K u 11 a, technik lG, n. p., Bratislava, závod
v 2Uine;
Margita K u rci n 'O v á, samostatná
technička
kartografického oddielu výrobného útvaru, lG, n. p., Bratislava;
Etela Lev i c k á, vedúca oddelenia
ciach, OOG v Bratislave;
Michal
O v č i a r i k,
SK, n. p., Bratislava;
Ing. Ondrej

robotník-reprodukčný

P a s t v a, rladitel

Pavol Š i rot n í k, samostatný
OOG v Bratislave;
Michal Tom á š,
Daniel V i č í k,
v Bratislave;
Ing. Július
SSGK.

samostatný
samostatný

V i š n i ar,

Vyznamenaným

EN na SG v Levifotograf,

GO v Bratislave;
technik

SG v Trebišove,

technik

GO v Bratislave;

technik

SG Senica,

vedúci

plánovacieho

pracovníkom

blahoželámel

OOG

oddelenia

JUDr. Joze! Vajda

Z Meziresortní koordinační komise pro
geodézii a kartografii

Dne 9. listopadu 1972 zasedala Meziresortní koordinační komise pro geodézii a kartografil a projednala:
- informace o prognóze a koncepci vědeckotechnického rozvoje geodézie a kal'tografie,
- informace o koncepci rozvoje geodézie a kartografie v CSR do rok-u 1990,
- informace o usnesení viády ČSR Č. 292 z 25. 10. 1972
ke koncepci geodetických a kartografických praCí pro
'Výstavbu p,ražské aglomerace a Severočeského kraje,
- novelizaci Seznamu ut,ajovanýchSikutečností
v oboru
geodézie a kartografie a
rllzné:
Informace o jednotné klasifikaci výkonťi,
informace o stavu prací na vyhlášce o geodetických pracích v investiční výstavbě a vyhláškách
k zákonu Č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii,
zásady oznamování geodetických prací a vydávání geodetických úda/Il,
provádění
geodetických
prací
ve vyhrazeném
prostoru dráhy a v ochranném pásmu d~pravních
staveb.

K. A. Kulikov, V . B. Gurevič: Osnovy lunno) astrometr
(Základy lunární astrometrie). Vyd. Nauka, Moskva
1972. Náklad 1800 výt., 391 str., 77 obr., 31 tab.,
U8 cit. lit. Váz. za 25,- Kčs.
V prodejnách zahraniční literatury se objevila pozoruhodná kniha, patrně první svého druhu vubec, věnovaná systematickému výkladu problematiky astrometrických měření na Měsíci. Toto nejbližší přirozené kosmické těleso je v posledním desetiletí předmětem intenzívního zájmu a úspěšného výzkumu. Mimo jiné je
Měsíc již dosti podrobně zmapován a jsou získány četné
údaje o struktuře jeho tíhového pole. Blíží se doba, kdy
bude poprvé v lidské historii zahájen výzkum tvaru,
rozměru, tíhového pole a pohybu kosmického tělesa
systematickým měřením přímo na jeho povrchu. Právě
vydaná kniha je úvodem k přípravě a.strometrické části
tohoto výzkumu.
V prvním oddílu knihy je pojednáno o pohybu, rotaci
a tvaru Měsice na základě dnešních poznatku. Pohybové
teorie jsou popsány dosti podrobně a zvláštní pozornost
je věnována fyzické libraci a pohybu měsíčn1ch pólu.
V kapitole o tvaru a mapách Měsíce jsou též informace
o dnes užívaných systémech souřadnic pro určováni
poloh měsíčních útvaru.
Druhý oddíl knihy je věnován sférické astronomu.
Podobně jako běžné učebnice tohoto předmětu, zabývá
se souřadnicovými systémy, měřením času, redukcemi
poloh pozorovaných nebeských objektu atd. Tvar mnohých odvozených vzorcu je pracovníku.m v geodetické
astronomii povědomý. Je ovšem určena též velikost
jednotlivých vlivu a posouzena nutnost jejich uvažování. Ukazuje se, že pro použití přesných astronomických metod (k nimž jsou potřebné přesné zdánlivé
polohy hvězd) je třeba především výrazně zpřesnit
elementy rotace Měsíce, což se může státi právě též
přímým astronomickým
měřením na jeho povrchu.
Ve třetím oddílu knihy se autoři zabývají problematikou praktické astronomie na Měsici, jejími přístroji
a metodami. Zatímco metody jsou vcelku běžné, úvahy
o přístrojích, provedené s ohledem na odlišné podmínky
na Měsíci (malá tíže, velké tepelné změny, nepřítomnost
atmosféry, omezené energetické zdroje) mohou přinést
náměty i pro "pozemské" konstruktéry.
Rozlišují se
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přístroje navigační, nižší přesnosti a přís~roje p;o měřen!
nejpřes?ější. Pro prv?í se na základě. ~k';lsenostl z letecke
i kosmICké astronavlgace doporučuJ1 ruzné, často zcela
automatizované systémy. Z druhé skupiny přístrojů je
podrobně zkoumán problém vytvoření d~lkově ovládaného astronomického universálu. Ukazuje se, že technicky je tento prob~é~ řešitelný, ~le ~~ ce~u nad~ěrné
složitosti a energetICke náročnostI zarlzem. Autorl vY:slovují názor, že "kl~~ická:: astro~o~ická měření s~ mají
na Měsíci konat prlstroJI s mmImem automatlzace,
přičemž však pozorovateli má být zajištěno maximální
pohodlí. Je prospěšné konfront<;>vattent~ n~zo~vs o,Mas
se vyskytující snahou. automatIzovat k?,z~e me~em. ,
Celá kniha obsahuje mnoho konkretmch člselnych
údajů
názorné obrázky a tabulky; poněkud chybí
věcný' rejstřík. Publikaci lze doporučit vážným zájem.
cům, kteří chtějí nabýt představy o dnešním stavu
některých uvedený?h úseků zkoumání M~sí~~a o tom,
jak asi budou za ně}a~ou dobu "selenodetlčtl
~s~rono.
mové (zatím to zm dIvně) pracovat na budovam "selenodetických" základů ...

Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.: "Elektronické měřeni délek II"
(Skripta, CVUT, fakulta stavební, vydavatelství CVUT
Praha).
II. dll skripta "Elektronické měření délek" je věnován světelným dálkoměrem. Obsáhlá látka je rozdělena
do 14 kapitol, 137 stran textu je průběžně prokládáno
obrázky, tabulkami a schématy přístrojů.
V prvé kapitole (22) autor popisuje historický vývoj
světelných dálkoměrů od prvních pokusil. určeni rychlosti světla až po nejmodernějši, plně automatizované
světelné dálkoměry s diodovými nebo laserovými zdroji.
Kapitola 23 je věnována popisu blokového schéma světelných dálkoměrů.
V kapitolách 23 až 31 JSOUprobrány některé důležité
části světelných dálkoměril., jejichž dobrá konstrukce
a funkce podmiňuje spolehlivost a kvalitu dálkoměrů.
Nejprve autor probírá proudové zdroje, rozebirá výhody a nevýhody jednotlivých druhil., dále se zmiňuje
o zdroji světla. Přechází přes klasické zdroje světla a
podrobně popisuje moderní kvantové systémy a hlavně
různé formy laseril. (krystalové, skleněné, z plastických
hmot, plynové a polovodičové). Zvláštní pozornost je
věnována modulátoril.m světla; celá kapitola (26) je věnována nejen vysvětlení pojmů a podstaty funkce modulátoril., ale i popisu jednotlivých druhil. (polarizační,
interferenčni,
d1frakční, krystalový
a mechanický).
27 kapitola je zaměřena na popis vysílacích, přijímacích a odrazných systémil.. V dalších čtyřech kapitolách (28-31)
jsou popsány funkční části dálkoměru
jako demodulátory
světla, přístrojová
kalibrační základna a probrán postup při kalibraci světelných dálkoměrů a metody pro zvýšení přesnosti světelných dálkoměril..
Hlavní část skript (44 stran) je shrnuta do kapitoly
32 a obsahuje popisy světelných dálkoměrů. Autor rozděluje světelné dálkoměry na velké, střední a malé
a u každé skupiny popisuje všechny dostupné přístroje:
velké světelné dálkoměry (SVV-1, EOD-1, AGA Geodimeter NASM-2A, AGA LASER Geodimeter Model 8,
"Kvarc", SG-MM, Geodolit). Střední světelné dálkoměry
(AGA Geodimeter 3, 4, 6, 6A, 6B, 6BL, EOS, 6D-316).
Malé světelné dálkoměry (Krystall, Distomat DI 10,
KGD-3, "Kvant", Tellurmeter MA 100, Opton SM 11, Kern
DM 1000, Zeiss EOK 2000, Akkuranger HK 1, MSD-1,
Askania ADlSTO S 2000, ERTEL Optodist, AGA Geodimeter 700, Kern Mekometer.
V závěrečné části (kapitola 33-35)
probírá autor
světelné dálkoměry impulsové, světelné dálkoměry refraktometry a konečně na závěr se zmiňuje o nových
principech světelných dálkoměril..

Skripta jsou po metodické stránce velmi hodnotná,
ukazují čtenáři vývoj přístrojové techniky a seznamují
jej s konstrukční problematikou jednotlivých aparátil..
Celý text je proložen řadou obrázkil., kreseb a schémat,
ze kterých si lze udělat představu o funkci a vzhledu
přístrojil.. Isou popsány postupy práce s přístroji a některé nedostatky, přednosti, ale i okolnosti vhodné pozornosti měřiče u jednotlivých typfi. Obecná část skript
umožňuje proniknout do fyzikální problematiky přístrojové konstrukce, praktická část ukazuje způsoby řešení
těchto problémů jednotlivými výrobci.
Skriptum je určeno jako učební pomficka, její význam
je ale daleko širší, poněvadž v něm nalezne potřebné
informace každý pracovník, který světelné dálkoměry
využivá při práci. Geodetická veřejnost včetně školy
dostává do rukou vítaný p10pis a přehled současné moderní přistrojové techniky.
Ing.

Vladimír

Radouch,

CSc.

MASíN, Z., CISA~, I., IUNGMAN, V.: Geodézie 2. SPN,
p[laha 1972, s. 367, obr. 419, cena Kčs 35,-.
Uč,ebnlce pm III. a IV. ročník středllÍ prfimyslJO.vé
školy zeměměřické. Doplňuje a uceluje látku z geoctézie,
ktell'á je jižprobíDáJnJa v učebnici geodézie 1, vydBillé pro
I. a II. ročník 'v r. 1969 (recenrováoo v našem člllSOpisu
v 4/1971, s. 108). Látka }e rozvržena tak, aby pro !Zimní
měsíce (.kdy nem možno cvičit \"en.ku) bylo v poli
procv~čle:no dost láJtlky IlJa :l'JpDacovánípři klllllc,elál'ských
cvičeních v zimním období nebo při nepřmivém
poČ8JSÍ.Dfiklladné procv!čováníprobraných
prací umožňuje
pmžské pa.-fimysl1ovéškole 7Jnačný počet měřických přístOOljťivšeoh druhfi, které má ve svých sbírkách ,a dos'ta~l8'kvhodných cvlčetbních prosto['Úv blízkost!, téměř
tJ samotě stOJíci školy. Stručný přehled látky učebmce
j.e taruto:
K,ap. 1. Tachymetrie
je nejroz'sáhlejší ucelenou části
knihy a olbsahu}e vpnavdě jednu z nejdnležitějšícha
nejčastějších prací zeměměřlakého tlechnika v ,praxi. Dělí
se na číselnou a stolovou a u obou převažuje tachymetrle
nit'ková. Nejdříve se vždy popIsují a dil.klEIJdněproofl'a'1í
polní tachymetrické přístroje a pomťicky a potom druhy
polních prací. Vysvětluje se určovánI: jednotlivých podrobných bodů rfiznými přístroji a uvádějí se tachymetric,ké 1"Ovn~oepro určování VlZldálenosti a ,pllevýšeni. Podrobně se rovněž probírají různé druhy sítí tachymetrických sltBillovlsek,',poloGoplS11lé,
výškové apodrohné měřenI:
v lI1ich. Uvlí.dějí se vlIvy diferencilální refl1akcea vtbr&ce vzduchu, jakož 'i nejistoty v určovl1ní délek. Zároveň
s :popisem pTad na sI\Janov1skuse vyswtluje vyhotovování měřického (dl'. polnLho) tachymetrrilDkého náčrtu
a probÍT'ají s,e práce 'výpočetní a zobrarovací.
ZávěTem je uvedena tachymetrie s diagl1amovými pi"ístDOlj!,s d!vojohrla7Jovým:idálkoměry, tachymetrie s 10gaJ.'itmiakou la'tía posUlZlUje
se přesnost všech uvedených
způsobů měření.
KéIIp.2. Zkoušky a rektl!íkar.e
teodolitů.
U pŤ]strojfi
se u\"átdějí osové vady a z nich plynoucí chyby, chyby
v konstrukci a jiné závady, Jakož 1 jeJich vliv ll1Javýsledky měření. Závěrem JiSQIU
pak uvedeny poky:nypro zacházení s měřicími přístroj! a pomil.ckannl.
!Kap. 3. Geodetické úlohy v bodovém polí. Již v GeodézU 1 byla malá zm~nka o bodech bo1ového Ipole a jejich1"OzloženÍ. PDoto v Geodézli 2 se hned přistupuje
k zákIadním geodetickým úlohám, kde se mčíná Ul1ČOvámÍill souř'EIJdnlchodt1, které se určují z měřených úhlO
a délek, ně.kdy jen ze směrů, vpDavoúhlé souřadnico\'é
sou18'tavě. Jde o rů:zmé da.-uhy pOlygollOVých pofaillfi, rajónů, 'bodů na rněřilokých plřímkách 'a hodil. Ul'Člených
protínárrlím.
Kap. 4. Tran.sformace souřadnic. Zde se probírá převod polárních. souřadnic na pr'!fvoúhlé a IlJaOp,ak,dále
řešení Hanse:novy úlohy trllJ1lSformací souřadnic.
K,ap. 5. Teorie chyb pojednává Jen o základních poznartcích Iz teorie měřickýchchyb.
Klap. 6. Zťíklady vyroontívadho
počtu. Probírá se jen
vyrovnáJní P0ZOll"OváJnJi
Ipřímých stejné váhy a nestejné
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Uvážíme-li, že vedle této učebnice ma'jí Sltiudenti SPŠ
př,esu()sN. U vYOOIV11'ání
poz.orování stejné ,přesnosti
zeměměřický·ch ~e studiu ještě několik dalštc:h učebnic,
se uvádí postup odvození střední chyby aritmetického
lze těmto školám blahopřát. Naproti tomu na vysokÝ'ch.
pruměru ze skuteoo,ých i domělých chyb. Zá\'ěrem se poškolách jsou možnosti ,pro vydávání učebnllC pro ~emějednává o měři'oké dvojici a o vyoo'vnání přímých poměři'cké studium velmi omezooy. Je pmto vhodné přizorování ,nestejné přesnosti s urč'ením obecného H aritpojit p.!'IO informaci
čtenářu
výčet dlalších učebnic.
meUckého pruměru a jeho středních chyb.
Jsou to:
Kap. 7. Centrační
změny směrů. Zde jsou prohrány
1. BURŠlK, A., PROCHÁZKA, F.: Geodetick~ počtářství.
ceIlJtrační zrněny e>:c<entric.kého cíle, excentrického staSNTL, Pr'i1Jha1967, s. 360, o. 244, t,ab. 42.
noviska, dlHe exoentrického st,anoviska. kt,eré je totožné
2. CISAŘ, J., BOGUSZAK, F., JANEČEK, J.: Mapování.
scnem
,a konečně zj,išťování ct:lntračníah pi'V'kfi a cenSNTL, PTlaha 1966, s. 496, o. 431.
tr,ačn.ích změn.
]. HERMÁNY, J.: Fotogrammetrie.
SNTL, Praha 1963,
Kap. 8. Základní vytyčovaci
práce. Kzáktla.dním vy'tys. 124, o. 176.
čo'V'acím ,pracím se poč~tá vytyčení úhlu nebo přímky
4. LEDABYL, S.: Kartografie.
SNTL, Praha 1965, s. 286,
teodoliltem, vytyčení mezilehlého bodu z konce dlouhé
o. 115.
př~mky nebo z jejího středu, vytyčení vodorovné přím5. VITEK, J.: Ekonomika.
KaI't. nak!., Pra1la 1969, s. 200,
ky cheanél10 spádu, r,oviny a vrstevnice. Ze z;pfisoobil.
o. 22, t'ab. 13.
prodlužování přímky se uvádí prodloužení toodolitem,
B. DVOŘÁK, K., ŘEČINSKÝ, F.: Polygrafie.
SNTL, Praprod1Joužení z p,oč,He,čního [)(Jdu, jedno vytyčení úhlu
ha 1967, s. 143, O. 46.
,R nakOlIlcovém oodě a dvojí anebo jedno p'l'odloužení
7. KRIEGELSTEIN, E.: Technické
kreslení
I. SNTL,
dalekohledu na koncovém bodě.
Praha 1964, s. 136, o. 176.
K,ap. 9. Vytyčování
oblouků.
Pri vy'tyčování oblouku
8. KRIEGELSTEIN, E.: Technické
kreslení
II. SNTL,
kružni'ce se určuje středový úhel, počítají se v}"tyčoOvací
Praha 1964, s. 176, o. 169.
p.i'Vky hl.a'lnních a pcdmbnýeh bodů rfiznými metodami
9. KRIEGELSTEIN, E.: Přílohy k technickému
kreslení.
a tyto body se vytyi"ují, podle potřeby i s normá:lou.
SNTL, Praha 1965, 8. pří!.
Při ul'lČovál1í pl'echoOdni,cse ,počítají důležité body klo10. JANEČEK, J. a spo!.: Předlohy pro zeměměřick~ rýtoidicrkého oblouku i podrobné ho,dy, z vypoč1tených
sování. Kart. nak!., Praha 1970, s. 13, úloh 40, předl.
prvku se p,ak vytyčuje pl'echodnice.
56.
Kap. 10. Geodetick~ práce v irwestiční
výstavbě. Tyto
prá'ce zahrnují předávání a přejímání staveniStě z geodetického llladJiska, vytyčovací čt zaměl\o'vl8cí !práce při
sta~běsídliště
a prť'lmyslového závodu, vytyčování silnic
a dálnic, tečnovébo (ooového] polygonu, dále osy a odsazené osy sHnice, lavičky pro z,emní těleso. Dále
~e probírá vytyčování železničních vleček, :Zlaměřo~ání
R. Piska, V. Medek: Deskriptivní geometrie I.,
příčných řezíl a podélnýah profilť'l u dopr·avIlích SIl:,alVeb,
SNTL Praha, ALFA Bratislava, 1972, 2., rozšířené a přeprofilfi vodních tuku, sta~itelských
památek a měření
jJracované vvdání. 429 stran, 412 obrázku, cena 28,- Kčs
deformací staveb.
Kap. 11. Měření astronomických
azimutů.
Popisuje
Kniha se skládá z 'Pěti částí, a to:
se určová:ní směru mísltního poledníku měřením stejných
I.
Základní pojmy (Planimetrie, stereometrie, základní
výšek hvězdy, výpočt,em konvergence a gyroteodol'it'em.
vlastnosti promítání, některé lineární
příbuznosti,
Kap. 12. Měf'ení magnetických
azimutů.
Pojednává
kuželosečky]
se o 11ljišťování deklinace, o kompasu, o busolách, o horII. Mongeova projekce
nickémkompasu,
00 stolovém teodoltitu i o měření magiIL Axonometrie
netických 'azimutu.
IV. Středové promítání ft líneoární perspektiva
Kap. 13. Měření [odzemních
prostor.
Úvodem se vyV. Dodatky fProjektivní
geometrie, geometrické
zásvětluje vIiv zakl'ivení Země na měření 'v podzemí a práklady fotagramme,tri8, prumět kartografické sítě na
ce v hlubinných dolech. Popi'suje se zajíšťování, stl8tbikulové ploše I
liza'ce a signalizace bodu i rllzné druhy použív1aných
pomficek při měření v pod'zemí. ProDírají a poro~ná'Vají
Z teohoto výčtu je patrno, že kniha pndává ucelelI1ý
obraz o nejdUleožitějších promítacích metodách včetně
se pořady
teodolttové,
kom,pasové a busolní,
popctře1bného teoretického základu (r;)vinné a prostorové
d'l'obná měření, početní a zobrazova.cí práce. Závěrem
transformace].
Duraz je položen na možnosti praktické5e uvádějí výšková a hloubl,;,ová mi\ření, ruzné zpfisoby
lm pOlužití jednotlivých jJouč~k, a proto je výklad prourčování výšek, spojení povrC'hového měření s podzemvázen řadou příkladu a konstrukcí. Naproti tomu chyním, vy'tyčovacíprác~
a dfilní mapy. Končí se měřicbějí dukazy mnohých pouče,k.
kými pracemi při stokovální a vytyčování turnelfi.
Pro čtenáře gelldeta budou jistě zvláště zajímavé kaVeškerá poz;nrnoot je věnovlina co největší 'Zře'telnosti
pitoly 13-16, totiž lineární perspektiva, projektivní gooa jasnosti výklaidfi, dbá se na dokonalé ~ysvMl'enií j'edzáklady
fotogrammetrie,
prumět
notlivých úkonu do nejmenších
podrobnolS'tí. PřitOllIl l1'etrie, geometrické
kartografické
sítě na kuleové ploše. Tato témata jsou
se úzkostlivě dodržuje hranice mezi lát:kou vysolmškolzpracována podlt'l po~ř;~b výuky, zejména zeměměřičskéa středoškoGské pov1ahy a také se zřetel,em k tomu,
ských inženýru, a tvoří do'statečný základ, na nějž muže
že žáei stiř,ední školy musí zvládnout učivo ve dvou lenavázat výklad sp,eciá!ních partií v dalších odborných
tech pi'ed dokončením s'tředoškolského vzdělání. K tomu
pi'ednáškách ffotogrammetrie, kartografie].
nemálo přispívá mimořádně vysoký počet pečlivě zpraE. lokl,
oo~,aných vyobrazení, vhodně doplňující výklad.
stavební fakulta ČVUT, Praha
Oba díly zmíněné učebni,re jsou výborně upraveny
i po výtvarné stránce. Uč,~bnice Geodézie pl'O SPŠ zeměměřioké jezpl'Ia,cována tak, že mfiže při nedostat:ku
vhodné literatury zas,toupit příručku pro 'praxi a lze ji
i v 110msměru doporučit. Obsahuje ve stručném přehledu .vše, co mfiže prak,tik potřebovat.
V tomto 2. dnu učební're je věnováno plných 200 st:ralI1
inženýrské g,eodézi.i a !z toho asi 70 stran pI'a'cem v investiční výstavbě. Je to v souladu s oo'zvojem těchto
pra,cí a s nerllbyttllC'u diťerenciací p racíp'I1O technIky
a Í'!Wenýry. Bohužel n1ejsou dosud všude přesně vymezeny úkOillY,které p'řlliluší té kit,eré kategori1 odlboTníku.
Z toho lpotom vy.plývá špatná skladba kádrfi, která má
odrez na mzdové otázky.
i
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Dodatek k celoročnímu obsahu GaKO
1972
Na upozornění některých přispěvatelu, že jejich některé
pl'íspěvky z hlídek nejsou rekapitulovány
v celoročním
obsahu GaKO, roč. 18 (60), 1972, přinášíme tento dodatek
k obsahu GaKO 1972:

PAŽOUREK, J.,: Rec.: MILITZER, HlLLER, BURGHARDT: Schlauchwaage Teorie und Methodlk moderner Hydrostatischer
Nivellements .
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. . . . . . ..
..
MARŠIK, Z., VYHNÁLEK, V: Zasedání Čs. fotogrammetrického
komitétu

323
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ZPRÁ VY ZE SKOL

RADOUCH, V.: Z cyklu vědeckých přednášek
ru geodézie na ČVUT V Praze .
ZPRÁVY

Z

obo290

Z KRAJů

VLACH, V.: Z jednání krajské koordinační komise
pro geodézii a kartografii v Jihomoravském kraji
konaného dne 18. července 1972 v Bmě .
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Děkujeme za toto upozornění a omlouváme se všem
za tento technický neúmyslný nedostatek. Budeme vděč ni
i za každé další upřímně míněné upozornění na nedostatky i za konstruktivní kritiku, která nám může pomáhat k tomu, abychom si případné nedostatky uvědomovali a výsledky naší práce zlepšovali.
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OPRAVUJE

SPOLEHLIVĚ

• Theodolity a nlvelačnr přístroje (velké)
•

ve své opravně na

Sběrny:

36 - Praha 4, Na Pankráci 2

31 - Praha 2, Žitná 48
32 - Praha 1, Vodičkova

41 - Liberec, ti'. 5. května 32
42 - Plzeň, Tylova ff

30

33 - Praha 1, Jungmannova

43 - Ostrava

14

34 - Praha S, Janáčkovo nábi'. 15

44 -

3S - Praha 3, Táboritská

45 - Olomouc,

16

I, Mlličova 4

České Budějovice,

ti'. 5. května 29

ti'. Osvobozeni

27

Všem urbanistum,
architektum
a široké čtenářské veřejnosti,
která má zájem o architekturu
a zvláště

o Prahu

doporučujeme
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MĚSTO

novinku

SNTL

PRAŽSKÉ

Kniha je výsledkem mnohaletého studia archivních materiáhl
o podmínkách založení Nového Města pražského a o jeho výstavbě na území o rozloze 270 hektarů. Tato velkolepá stavební
akce nemá v polovině 14. století ve světě obdoby a je z hlediska dnešních zásad výstavby obdivuhodná svou promyšleností, principy i pojetím.

- Stará zástavba
- Návrh (základní listiny a právní akty)
- Plán města (podrobný rozbor půdorysu Nového Města)
-Hradby
a brány, cesty k nim vedoucí (stavební a architektonický rozbor městského opevnění)
- Výstavba doby Karla IV.
- Výstavba doby Václava IV.

Knihu vhodně doplňuje asi 45 fotoreprodukcí rytin, starých plánů a starých fotografií.
Váz. asi 80 Kčs

Novinku
dostanete
ve všech
knlhkupectvich

