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Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, Nr. 4,
Seite 79-84, 2 Abb., 12. Lit.

K volbě číselných ukazatelů v zákonech výběru.
Základní definice zákona výběru. Význam a možné hodnoty parametrů.
Grafické znázornění zákon.a výběru. Možnosti využití navrženého
vyjádření zákona výběru.
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Oprava chybý azimutu pozemního cíle při měřickém postupu spo,čívajícím ve čtyřech cíleních na
Slunce, jestliže toto měření trvá déle než 2 mIn.
Popis používaných nomogramů a příklady jejich
využití. Použití nomogramfi pro dvě zacílení na
Slunce.

Verbesserung des Azimutfehlers eines Erdzieles bei
einem in viermaligen Zielen auf die Sonne baruhenden Beobachtungsverfahren,
wenn diese Beobachtung l,anger als 2 Minuten dauret. Bearbeitung
der angewendeten
Nomogramme sowie Beispiele
liJlrer Ausnutzung. Anwendung der Nomogramme
fur zweimaliges Zielen auf die Sonne.
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pages 79-84, 2 illustrations, 12 lit.

On the choise of numerical indexes in laws of
selection. Fundamental definition of the selection
law. Importance and possible values of parameters. Graphical representation of the selection law.
Possibilities of use of the suggested selection law
presentation.

Choix ďindexes numériques dans les lois de la sélection. Définition élémentaire de la loi du choix.
lmportance et valeurs possibles des parametres.
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528,389:551.244(437)

528.389.551.244(437)

VYSKOCIL,P.

VYSKOCIL,P.

Research levelling pulygon at Lilov.

Le polygone de nivellement

Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, No. 4,
pp. 84-88, 6 fig., 2 tab., 4 ref.

Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, No 4,
pages 84-88, 6 illustrations, 2 tableaux, 4 lit.

d'essai de Lilov.

Extent of the polygon and Hs geological conditions. Closed figure of the stationary polygon. Rese arch observations
at the stationary
polygon.
Station and line observations. Processing of measuring results.
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Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, No. 4,
pp. 79-84, 2 fig., 12 ref.
Optical-mechanical solution of relative orientation.
Numerical methods of solution of relative orientation [present and suggested methods). Comparison of accuracy of individual methods.

Nouveau procéllé de soluUon numérique de l'orlentation mutuelle de deuI vues de levé aérien.
Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, No 4,
pages 8~-92, 1 illustration, 3 tableaux, 8 lit.
Solution optico-mécanil{:le de l'orientat1on
mutuelle. Méthodes de cal cul pour la solution de
l'orientation Il1utuelle [méthodes actuelles et méthode proposée). Comparaison de la précision des
méthodes individuelles.

528.283.061:518.3
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Error correctiun uf ubserved azimuth, uf the sun
tu nun-lienarity of the time cbange in tbe azimuth uf the sun.

Correction de l'erreur de l'azimut par levé effectué
sur 'le soleU ft parUr dli ,cbangement de temps
non-linéarie de l'azimut du solelI.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1970, No. 4,
pp. 94-98, 7 fig., 1 tab., 4 ref.

Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, No 4,
pages 94-98, 7illustr., 1 tab!., 4 lit.

Brror correction of ground mark azimuth when
using a set of four observations of the sun and
the measuring lasting longer than 2 minutes. Desc.ription of the homograms used and examples of
their application. Application of the nomograms
for a set of two observations of the sun.

Correction de l'erreur
des azimuts d'un point
terrestre durant le procédé du levé consistant en
quatre pointages du soleil, si ce levě dure plus
longtemps que 2M. Description des norilOgrammes
employés et exemples de leur utilisation. Emploi
des nomogrammes pour deux pointages du sOlel.!.
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Ing. Erhart Srnka, CSc.,
Vojenská akademie A. Zápotockého
Brno

Analytické řešení
zákonité generalisace
v kartografii

mapách. Užitečnost obecně definovaného zákona výběru spočívá zejména v tom, že umožňuje volit různé
Jedním ze základních problémů kartografické,
varianty řešení a sledovat, jaké důsledky bude mít
generalisace je vytvoření teoreticky správných a obtato volba na charakter odvozeného mapového obra·
jektivních norem výběru zobrazovaných prvků 'na
zu. V práci jsou řešeny otázky stupně a typu karto·
mapách, respektujících
dialektické
vazby prvků
grafického výběru se zřetelem k výskytu a rozložení
v obecně platných souvislostech. Metoda výběru je ' geografických prvků i možnostem a zákonitostem,
v kartografické praxi běžně používána. Přesto je velmi
platným při vytváření mapového obrazu. Článek naobtížné analysovat její zákonitosti. Vyplývá to z chavazuje na řešení uvedené v předchozí autorově práci
rakteru současné kartografické tvorby . Ve směrnicích
~].
a redakčních plánech pro tvorbu map jsou uvedena
zpravidla jen nejobecnější censální ustanovení á kresK volbě číselných ukazatclu v zákonech výběru
ba map se opírá především o praktické zkušenosti kar.
tografů. Censální metody v dosavadní podobě řeší
Zákony výběru a z nich odvozované konkretní
daný problém jen částečně a nepostačují pro jednonormy výběru řeší vztah mezi různými charakteristi.
značné sjednocení generalisačních zlí-sad. Rozhodují
kami geografický~h prvků na podkladových mapách
pouze o tom, které prvky budou zobrazeny vyčerpá(v terénu) a na mapách odvozených. Mají-li být tyto
vajícím způsobem, které jen zčásti (ve výběru) a které
závislosti definovány analyticky, musí být samozřejmě
nemusí být zobrazeny vůbec. Široká oblast prvků ve
i charakteristiky prvků vyjádřeny kvantitativně. Při
výběru není censálními ustanoveními nijak blíže podgeografických rozborech a popisech území je běžně
chyoena. Tyto prvky přitom tvoří podstatnou část
využíváno celé řady kvantitativních
ukazatelů, uži·
náplně map, zejména malých měřítek.
tečných i pro kartografii. Nejcennější jsou údaje
Pokusy o exaktnější řešení reglementace výběru
o množství a rozmístění (hustotě) geografických prvků
prvků při kartografické generalisaci se objevují již
v různých oblastech daného území. Tyto údaje mohou
řadu let. Pozoruhodných výsledků v této oblasti dobýt konkretně vyjádřeny počtem prvků na jednotku
sáhli zejména SUCHOV, BOČAROV, KOMKOV
plochy, případně u čarových prvků i jejich souhrnnou
NIKOLAJEV, TŮPFER a další. Úspěšná realisac~
délkou na jednotku plochy. Čarové prvky jsou tedy
některých řešení reglementace výběru v praxi, pospecifické tím, že jejich hustotu lze vyjádřit dvěma
tvrzuje prospěšnost dalšího rozpracovávání této otázzákladními číselnými ukazateli. Chceme-li důsledněji
ky.
podchytit rozdíly mezi oblastmi různých typů z hleZhodnotíme-li celkově současný stav řešení danédiska hustoty čarových prvků, musíme respektovat
ho problému, je patrno, že dosavadní metody zatím
oba zmíněné ukazatele současně a ve vzájemné vazbě.
nevytvářejí dostatečně nosný a obecně platný mateUvedeným postupem je možno vhodně odlišit např.
matický model reglementace výběru kartograficky vy.
při zobrazování vodní sítě horské oblasti (velký počet
jadřovaných jevů. Podrobněji je tato otázka rozprakratších toků) od oblastí nížinných (menší počet dloucována pouze u prvků, jevících se na mapě jako určitá
~ých, často meandrujících toků). Při sledování jen
množina bodů nebo malých obrazců. Zejména jsou
Jednoho ukazatele se tyto rozdíly často stírají.
rozpracovány metody výběru sídel. Menší pozornost
Je samozřejmé, že ani tímto řešením nejsou zdabyla dosud věnována prvkům čarovým, zejména pak
leka podchyceny všechny specifiky geografických prvkomuniklliČní síti.
ků, které by bylo třeba sledovat při odvozování obecV předložené práci je uvedeno analytické řešení
ně platných zákonů jejich kartografického vyjádření.
kartografické generalisace, zaměřené především na
Kdybychom měli ovšem respektovat všechny zvláštvýběr čarových prvků. Celé řešení vychází z dlouhonosti,. podmíněnosti a vztahy, existující v přírodě,
dobého sledování teoretických i praktických problémů
museh bychom prakticky řešit složitou korelaci mezi
v kartografii. Vzhledem k tomu, že zásady kartogravšemi zobrazovanými prvky i jejich jednotlivými chafické generalisace jsou dosud rozpracovány převážně
rakteristikami
současně. Takové komplexní řešení by
jen ve formě všeobecně popisných formulací, je výbylo, za stávajícího rozvoje poznání daného problému,
lučně teoretické stanovení obecného matematického
velmi obtížné a pro praxi těžko použitelné.
modelu kartografického výběru (zákona výběru) velmi
Uvedený nedostatek je možno částečně eliminomálo reálné. Analytické definice, uvedené v předloževat citlivým roztříděním zobrazovaných prvků nejen
né práci, byly proto vyvozeny kombinací teoretických
úvah s praktickými .poznatky, získanými četnými
podl~ druhu, al~.i dalších druhotných znaků tak, aby
v kazdé kategorll byly pokud možno prvky totožného
kartometrickými rozbory generalisace na stávajících
'
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charakteru a kvality (stejné váhy). Pro každou kategorii je pak třeba stanovit samostatnou normu výběru, samozřejmě ve vazbě na normy výběru prvků
ostatních návazných kategorií a druhů. Obecně je pak
význam každého jednotlivého prvku určité kategorie
nesporně závislý především na celkové hustotě prvků
této kategorie v dané oblasti a na hustotě prvků ostatních návazných kategorií, zejména kategorií vyšších
(významnějších). Tato zásada platí při vytváření
obecných zákonů výběru. Při konkrétním řešení záleží ovšem ještě na tom, jaký má každý jednotlivý
prvek místní význam a jak navazuje na prvky svého
okolí.

Závislost mezi třemi uk!1zateli hustoty, z nichž
dva se vztahují k mapě podkladové (terénu) a třetí
k mapě odvozené, je možnó vyjádřit obecně platnou
rovnicí

kde

n(p i)
o

n(p o)

k(Po)

eoi, toh

%

je počet prvků na mapě i-tého odvození
v rámci plochy Poi, vyjádřený v procentech původního počtu na mapě podkladové, resp. v terénu,
je počet prvků na podkladové mapě resp.
v terénu v rámci vztažné (jednotkové)
plochy Po,
je celková délka čarových prvků na podkladové mapě resp. v terénu v rámci
vztažné (jednotkové) plochy Po,
90i jsou parametry rovnice.

Jestliže plochy Po a Poi zobrazují totožné území
(totožného vymezení v terénu), platí mezi nimi snadno prokazatelný vztah
Poi

=

Po

mo)2
( m;

kde mo, mi jsou měřítková čísla podkladové
li, mapy i-tého odvození.

mapy

Jelikož obecně platí
n

(p.)

o.

0/ /0 -

n(poi)

100

,

n(Po)
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V případě, že hustota čarových prvků v podkladové mapě je vyjádřena pouze jejich počtem na jednotku plochy, případně jde-li o prvky bodového charakteru, odpadá na pravé straně rovnice člen s k(po) .
Vzorce pak vyjadřují zákon výběru s jednoduchou
závislostí, presentovaný již v [9] ve tvarech

Z uvedených rovnic je zřetelně patrno, že násobný
parametr eoi charakterisuje celkový
stupeň
(hladin u) výběru. S jeho růstem· se celkově zvětšuje procento počtu prvků, vybraných do odvozené mapy a naopak. Při jeho nulové hodnotě není z podkladové mapy
vybrán žádný prvek dané kategorie (census vyloučení
daného prvku ze zobrazení).
Parametr toi charakterisuje variabilitu
stupně
výběru v závislosti
na počtu čarových
prvků
v podkladové mapě (v terénu). Ukazuje tedy zároveň,
do jaké míry došlo po generalisaci k deformaci původních rozdílů v počtu prvků na jednotku plochy.
Možné hodnoty mocninového parametru toi můžeme vhodně vyšetřit přeměnou výrazu (1) na závis.
lost dvou proměnných. Budeme-li totiž považovat
délku čarových prvků k(Po) za konstantní (ale libovolnou), mění se zřejmě tento výraz na soustavu rovnic obecného tvaru (2). Tuto alternativu si můžeme
názorně představit; jako kdybychom v zobrazovaném
území nejdříve uskutečnili rajonizaci a vyčlenili celky
s přibližně totožnou (v rámci určitého intervalu) délkou čarových prvků na jednotku plochy. Pro každý
vyčleněný celek pak platí samostatný zákon výběru,
závislý pouze na původním počtu prvků. Další úvahy
jsou již ved~ny v rámci takto uvažovaných
homogenních
celků z hlediska délky čarových prvků.
Parametr toi zřejmě nemůže nabýt záporné hodnoty, neboť pak by se, podle vztahu (1), zvětšovalo
procento vybraných prvků s růstem jejich počtu na
podkladové mapě. Tato alternativa zcela odporuje
běžným zásadám generalisace.
Položíme·li toi = O, zjednoduší se vztahy (1), (la)
na tvary

můžeme po dosazení za n(poi) % do rovnice (1) vyvodit
výraz platný pro určení počtu prvků v odvozené mapě
v absolutních hodnotách

Rovnice (1) nebo (180) poskytují informaci o stupni a charakteru kartografického. výběru čarových
'prvků v závislosti na jejich počtu a délce v mapě podkladové (v terénu). Vyjadřují vztah mezi mapou
podkladovou a mapou bezprostředně odvozenou (i=I),
neboinapou
po několikerém odvození (i> 1). Pro
charakter (typ) výběru jsou přitom rozhodující hod·
noty parametrů eoi, foh gQi.

Protože v každém vyčleněném celku platí podle předchozích úvah k(Po) = konst., vyjadřuje toto řešení
konstantní
stupeň výběru neboli proporcionální výběr z hlediska
počtu prvků. Ve všech místech vyčleněného celku je vybíráno totožné procento
prvků z jejich původního počtu.
Při O<toi<1
dochází k proměnnému
stupni
výběru. Realisuje se tím, že v území s chudším výskytem některého prvku, jsou kritéria pro jeho výběr
do odvozené mapy mírnější. Tento typ výběru přináší
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zkresleni kvantitativních
charakteristik zobrazovaného území. Na druhé straně však přispívá k zachováni, nebo i zvýraznění charakteristik kvalitativních,
neboť bere zřetel na relativní význam každého prvku.
Běžné užití proměnného stupně výběru v současné
kartografické praxi je způsobeno jednak orientačnim
poslánim map (mapy velkých měřítek), jednak omezenými možnostmi zaplnění mapy kresbou (mapy
malých měřítek). Důsledkem proměnného stupně výběru je, že na odvozovaných mapách dochází k vyrov·
náváni původních rozdilů v hustotě prvků.
Teoreticky nemůže být toi> 1, neboť dosadíme-li
za
= 1 do vztahu (la), vychází při konstantním
h(Po) počet prvků n(poi) rovněž konstantní, tj. stejný
ve všech místech homogenniho celku na odvozené
mapě. Rozdily v množství prvků jsou tedy zcela potlačeny. Při toi>l pak vzniká dokonce inversní jev
v rozděleni prvků - čím je větší množství prvků
v podkladové mapě, tím méně je jich vybráno. Obě
alternativy jsou nelogické. Můžeme se však s nimi
ojediněle setkat při rozboru generalisace na mapách
malých měřítek, vzniklých z řady předchozích odvozeni. Proměnný stupeň výběru, uplatněný při každém
odvození, se ve svém souhrnu může projevit tak výrazně, že dochází ke značné nivelisaci,· případně i k inversi v rozdělení množství prvků na jednotku plochy.
Druhý mocninový parametr (loi charakterisuje
variabilitu
stupně výběru v závislosti
na délce čarových prvků v podkladových mapách (v terénu). Ukazuje, do jaké míry došlo na odvozené mapě
k nivelisaci původnich rozdílů v délce čarových prvků.
Pro vymezeni možných hodnot parametru (loiVY·
užijeme opět představy rajonizace zobrazovaného
území, tentokrát však podle počtu čarových prvků na
jednotku plochy. V každém vyčleněném celku pak
platí (v rámci stanoveného intervalu) n(Po) '= konst.
Vzorec (1) pak charakterisuje závislost počtu vybra.
ných prvků na jejich délce v podkladové mapě, zvlášť
pro každý homogenní celek.
-

'oi

Parametr (loi zřejmě nemůže nabýt záporné hodnoty, neboť při konstantním počtu prvků ve vzorci (1)
nebo (la) vzniká varianta růstu procenta i absolut·
niho počtu vybraných prvků v závislosti na zmenšo·
váni délky těchto prvků. Tato varianta je nelogická,
protože význam čarového prvku obecně roste s jeho
délkou. V území, kde se vyskytují čarové prvky znač·
né délky, bude samozřejmě vybráno do odvozené
mapy více prvků, než v území s prvky krátkými. Tato
zásada kartografické generalisace je běžná a teoreticky
zdůvodněná. Velmi výrazně se uplatňuje při zobra.
zování vodnich toků i komunikaci.
Zvolíme-li (loi = O, měni se vzorec (1) ve tvar (2),
tj. případ, kdy na délce prvků nezáleží a výběr je
závislý pouze na počtu čarových prvků. Na menší
vhodnost takového řešeni bylo ukázáno již dříve.
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parametru druhého. Čím více je totiž stírán rozdíl
v počtu prvků na jednotku plochy (růst parametru
toi), tím více .bude stírán i rozdil v délce prvků (růst
parametru (loi)' Vzhledem k tomu, že při generalisaci
jsou nejdříve vylučovány ze zobrazeni čarové prvky
nejkratší, bude zřejmě stíráni. rozdílů v počtu prvků
vždy výraznější, než v jejich' délce. To znamená, že
běžným zasadám kartografické generalisace odpovídá
nerovnost 'oi>(loi' Uvedený závěr platí ovšem pouze
za předpokladu, že růst délky čarových prvků se
opožďuje za růstem jejich počtu. To znamená, že
v prostorech s velkým množstvím čarových prvků,
převládají prvky kratší a naopak. Přesto se výjimečně
můžeme setkat s případem, že v určité oblasti převládají v prostorech s velkým počtem prvků, prvky
delší a naopak. Tento jev málokdy vyjadřuje objektivni skutečnost, spíše je výsledkem celé řady genera.
lisací, které předcházely zpracováni dané mapy. Vyskytuje se proto pouze na mapách malých měřítek.
Posoudíme-li ještě vzájemný vztah mezi násob.
ným parametrem eoi na jedné straně a mocninovými
parametry to;' (loi na straně druhé, je z předchozích
vývodů patrno, že hodnoty obou mocninových para·
metrů se zvětšují při rostoucím stíráni rozdílů v počtu
i délce prvků. Protože se tento jev vyskytuje při celkově značné generalisaci, musí být doprovázen zmen·
šovánim násobného' parametru eoi'
Hodnoty parametrů eo;, toi, (loi lze předem sta.
novit, jestliže k některým vyčleněným oblastem podle
hustoty čarových prvků v podkladových mapách
zvolíme příslušný stupeň výběru pro mapu odvozovanou. Minimálni podmínkou řešení, při proměnném
stupni výběru, je přiřazení nejméně tří typických
hustot. Účelné je např. vyhledat na podkladových
mapách prostory s maximálni, minimální a průměrnou
hustotou uvažovaných prvků. Podle požadavků na
grafické zatíženi odvozené mapy pak zvolit hustoty
odpovídající.
Předpokládejme, že při řešeni vyjdeme ze tří růz.
ných homogenních celků podle hustoty čarových
prvků a označme je číslicemi 1, 2, 3. K příslušným
hustotám na podkladových mapách přiřadíme počty
prvků na mapách odvozených, podle schéma

Logickým zásadám generalisace odpovídá pouze
řešeni, při kterém (loi>0 a kdy s' růstem délky čarových prvků se zvyšuje procento jejich výběru. Veli·
kost (loi tedy určuje, jaký význam je délce prvků
při generalisaci
přikládán.
Posoudíme·li hodnoty obou mocninových parametrů ve vzájemném vztahu, lze zřejmě soudit, že
růst jednoho parametru musí být doprovázen růstem
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Hodnotu násobného parametru eoi pak určíme
z některé ze tří rovnic tvaru (la). Budeme-li např.
uvažovat první homogenní celek, platí

Při větším počtu přifazovaných hustot lze hod·
noty všech tří parametrů určit vyrovnáním jako dvojnásobnou korelaci (3 proměnné). Stejného postupu je
možno užít při kartometrickém a matematickostatis·
tickém vyšetření charakteru generalisace na mapách
již zpracovaných.

<
l~
foi

1)

Se zřetelem ke stanovenému rozpětí parametrů
a goi, vyjadřují rovnice (1) jako funkce tří proměnných v pravoúhlých prostorových souřadnicích n{po)'
h{po)'
n(poi) % hyperbolickou plochu vyššího stupně
a rovnice (la) v pravoúhlých prostorových souřadnicíchn{po)'
h(Po)' n(poi) plochu parabolickou. Pro rovinné
znázornění těchto funkcí je výhodné užití průsečíkových nomogramů. Velmi názorné je např. řešení s izo·
pletami proměnné n(poi) %. Přetvoříme. li k tomu účelu
rovnici (la) na výraz
foi

je patrno, že při konstantním n(poi) % rovnice vyjadřuje vztah dvou proměnných. Lze z ní usuzovat na
tvar izoplet při rů~ných typech výběru.
Na obr. 1 jsou schematicky znázorněny tvary
izoplet pro všechny tři varianty vztahu mezi mocninovými parametry foi a goi, o kterých bylo hovořeno.
Křivost izoplet se bude zvětšovat s narůstáním
rozdílů mezi mocninovými parametry.
Výraz.
1

.eoi o ]fOi
[ n(poi) Yo

1'ešenl zákonité generallsace
v kartografU

hodnot n{poi) %' Je zřetelně patrno, že při proměnném
stupni výběru (foi>O) se bude vzdálenost mezi izople.
tami, s růstem jejich percentuální hodnoty, zmenšovat
a to tím rychleji, čím více se bude foi blížit jedné.
/' Vztah (1) nebo (la) lze ovšem graficky znázornit
i v jiných podobách. Vhodné je např. řešení s izople.
tami proměnné h(Po)' Toto vyjádření je z hlediska rozboru typu výběru méně názorné, je však výhodné
zejména pro následné odvozování konkrétních norem
výběru. Z praktického hlediska může být ještě vhodně
využito skutečnosti, že vztahy (1), (la) po logaritmo.
vání, vyjadřují v' prostorové logaritmické pravoúhlé
soustavě rovnici roviny. Při vyjádření formou průse.
číkového nomogramu, jsou pak izoplety přímkami.
Grafický výraz zákona výběru s dvojitou zá.
vislostí ukážeme na příkladu rozboru generalisace
vodní sítě při odvození čs. topografických map měř.
1 : 500000 z měř. 1 : 200000. Kartometrickým šetřením na mapách 1 : 200000 byly určeny počty n(Po)
a délky h(Po) vodních toků ve výběrovém souboru 93
jednotkových ploch rozměru Po = 25 cm2 (100 km2).
Na mapách 1 : 500000 byly pak zjištěny počty vod·
ních toků v odpovídajících plochách P01 = 4 cm2
(100 km2). Vyšetřené údaje představují stochastickou
závislost tří statistických znaků, kterou lze vyjádřit
prostorovým korelačním polem. Na obr. 2 je vyneseno
korelační pole vyšetřeného vztahu mezi n{po) a h(Po)'
Každý kroužek představuje jednu statistickou jed.
notku (výsledek zjištěný v jedné jednotkové ploše).
Různá velikost kroužků vyjadřuje hodnotu třetí ve·
ličiny n(pOl) %. I když je zvolené vyjádření třetího roz·
měru velmi nedokonalé, přesto zřetelně ukazuje na
proměnný stupeň výběru vodních toků, závislý na
jejich počtu i délce v podkladové mapě.
Početně lze vztah mezi statistickými znaky řešit
jako dvojnásobnou korelaci metodou nejmenších čtvero
ců. Z vyšetřených údajů byla vypočtena charakteris·
tika užitého výběru ve tvaru
.

Hodnoty h(po) byly přitom uvažovány v mm (měř.
1 : 200000). Důkaz, že jde o prokázaný vztah, podá.
vá vypočtený index dvojnásobné korelace r = 0,60.
Vyvozený vztah: je na obr. 2 vyjádřen formou
průsečíkového nomogramu s izopletami proměnné
n(P01) %. Je možno zřetelně sledovat
růst procenta
výběru vodních toků v závislosti na zmenšování jejich
počtu v podkladové mapě, i zmírňování tohoto růstu,
jde.li o vodní toky kratší a naopak. Poměrně velké
hodnoty obou mocninových parametrů' f01 = 0,76,
g01 = 0,40 ukazují, že na mapě 1 : 500 000 došlo ke
značné nivelisaci rozdílů v hustotě vodních toků.
Větší hodnota fo1 oproti fjo1 pak dokazuje, že při gene.
ralisaci byly přednostně vylučovány vodní toky nejkratší a že výběr byl ovlivněn především počtem toků.
Délka toků měla až druhořadý význam. To znamená,
že nivelisace v počtu toků je na mapě 1 : 500 000 výraznější než nivelisace v délce toků.

ve vzorci (6) je ukazatelem odlehlosti izoplet .různých
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'Při zkoumání charakteru generalisace na stávaících mapách byl vyšetřován obsáhlý a různorodý
mapový materiál. Výsledky tohoto šetření ukázaly,
že u všech hodnotnějších kartografických děl je možno
vystopovat, přes značnou živelnost a dílčí nejednotnost generalisace, určité prokazatelné vnitřní zákoni ..
tosti ve výběru zobrazovaných prvků. Analytické vy·
jádření těchto zákonitostí přitom vesměs potvrdilo
běžné užití výběru proměnného stupně [9], [10].
J

Doplňující poznámky
Oblast působnosti zákona výběru je určitým způsobem omezena. Především je nutno si uvědomit, že
do vyvozených vztahů nelze dosazovat libovolné hodnoty n(po) a h(po)' nýbrž pouze ty, které leží ve dvojrozměrném variačním rozpětí (definičním oboru)
obou proměnných. Jestliže sestavíme korelační pole
vztahu mezi počtem a délkou čarových prvků na podkladové mapě, je uvedené variační rozpětí v podstatě
dáno obrysem celého pole.
Působnost vzorců zákona výběru je navíc ještě
omezena možností, že při určitém mezním počtu prvků
v podkladové mapě, nemůže se již prakticky zvyšovat
procento výběru a prvky jsou nadále přebírány z pod.
kladové mapy všechny. Je zřejmé, že zákon výběru
pak již ztrácí význam a působnost. Vymezení působ.
nosti zákona výběru určíme, když do vzorců (1) do·
sadíme za n(poi) % = 100. Pak již snadno vyvodíme,
že vzorec má praktický význam pouze za podmínky

.-2_
>(

n(p o) =

eoi

100

jinak nastupuje 100% výběr.

)'0i

Ooi

hl;;,
(Po)

(Po) m ""

Při odvozování i praktické aplikaci zákona výběru je dále nutno vycházet ze skutečnosti, že zákon
vyjadřuje hustotu prvků ve vztahu k jednotkové
(vztažn,é) ploše určitého rozměru. Změníme-li velikost
jednotkové plochy, nebo změníme-li relaci mezi plochami Po a Poi, pozmění se i tvar vyvozených vzorců.
Lze velmi jednoduše dokázat, že při jakékoli trans·
formaci zákona výběru na nové jednotkové plochý se
změní pouze hodnota násobného parametru. Mocninové parametry zůstanou zachovány. Tento závěr je
zcela logický, neboť při změně jednotkové plochy
(v rámci stejnorodé oblasti podle hustoty prvků) se
změní pouze celková hladina výběru. Variabilita
stupně výběru, v závislosti na hustotě prvků v pod.
kladové mapě, není touto změnou dotčena.
Totožný závěr platí i pro transformaci zákona
výběru při změně délkových jednotek, ve kterých vy.
jadřujeme délku čarových prvků (km, mm apod.).

Obecné analytické vyjádření zákona výběru ča.
rových prvků, uvedené v' předložené práci přispívá
k exaktnímu řešení problémů výběru při kartografické generalisaci a to jak na podkladě teoretických úvah,
tak i s využitím rozborů generalisace na stávajících
mapách. Velmi výhodné je využití navrženého vyjádření zákona výběru v případě redakční přípravy ma·
pových souborů, tvořených celou sérii měřítek. Jelikož
tento zákon může být využit pro vyjádření vztahu
mezi mapou podkladovou (terénem) a mapou i-tého
odvození, lze s jeho pomocí řešit typy výběru pro jednotlivé mezistupně generalisace tak, aby na sebe hal"
monicky navazovaly a vyhovovaly požadovanému
vztahu mezi první podkladovou mapou (terénem)
a poslední odvozenou mapou.
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Analyticky definovaný zákon výběru představuje
rámcové pravidlo pro vlastní kartografickou generalisaci. Na jeho podkladě je možno vytvářet jednoduché
normy výběru (číselné nebo grafické), vhodné pro
praxi. Tyto normy mohou mít důležité místo v sou·
hrnu dalších kritérií, uplatňujících se při kartografic.
ké generalisaci. Mohou podstatně ulehčit náročné
úkoly konkrétní generalisace a do znaČné míry elimi.
novat subjektivní vlivy.
Zákon výběru může mít význam i při řešení otázek
automatisace kartografické tvorby. Je známo, že dosud
vytvořená technika do určité míry předběhla možnosti
jejího uplatnění v běžné kartografické praxi. Hlavní
překážkou širšího využití je nedořešení některých zá.
kladních problémů kartogra:f}.e,zejména pokud se týká
výběru a zevšeobecňování mapového obsahu. Teoreticky správné a analyticky definované zásady výběru
zobrazovaných prvků mohou proto přispět k vytvoření obecného matematického modelu kartografické
generalisace, jehož existence je nezbytným předpokladem pro další postup automatisace v oboru kartografie.
Do redakce došlo 21. 4. 1969
Lektorova!:

Ing. Antonin Kolálný, CSc.,
VÚGTK v Praze

Zkrácený text referátu, předneseného na konferenci Mezinárodní kartografické asociace v Dillí, 1968.

V roce 1967 byl v okoH Základního nivelačního
bodu (ZNB) 1. Lišov vy'hudován výzkumný nivelační polygon [1]. 'Polygon v 'pTVéřadě slouží k výzkumu svislých pohybů zemSké kůry krátkodobé·
ho-sezónn~ho i dlouhodobého charakteru ,ak vy·
jaisnění některých 'přidružených problémů s tím
souvisejících
(stabilita
bodll, metodiQ{a měřehí
apod.). V !Současné době je polygonu využíváno
zejména Ik výzkumu svislých pohybll zemské kllry
krátkodobého 'charakteru. Teoretický základ těchto prací je dán ve vý~kumné zprávě [2], předběžné výsledky jsou shrnuty ve výzkumné zprávě
[4]. Následují'Cf odstavce jsou věnovány popisu polygonu, jeho vybavení 'a výčtu výz'kumných měře-'
ní,kte-rá zde vyla dosud uskutečněna. O výsledcích :měření a jejich rozborech hude pojednáno
:v samostatných 'článcích.
Rozsah polygonu a geologické

podmínky

Jednotlivé nivelační linie tvořící výzkumhý [stacionární) polygon jsou vyznačeny na obr. 1. Je
zřejmé, že polygon sestává z jádra - uzavřeného
obra'zce - a ze tří paprskovitě vyMhajících větví.
Z geologicikého hlediska j'sou polygonemspojeny
dvě význačnější jihočeské naplaveninové
pánve

generaltsac€
v kartografU

Li teratura:
[1] Bočarov,
M. K., Nikolajev,
S. A.: Matematiko·
statističeskije metody v kartografii. Moskva 1957
[2] Filippov,
J. V. a kol.: Osnovy generalizacii na
obščegeografičeskich kartach mělkovo masštaba.
Trudy CNIIGAiK, vyp. 104/1955
[3] Haack, E.: Das geographischeMilieu als Grundlage
der gesetzmassigen Generalisierung. Vermessungs.
technik č. 5/1959
(4] I van o v, V. V.: O programirovanii ot hora naselennych punktov na topografičeskich kartach. Geo·
dezijai kartografija č. 2/1964
[5] Komkov,
A. M., Kostric,
1. B.: Vodstvo a jeho
znázornění v topografických mapách (překlad).
Praha 1957
[6] Nikolajev,
S. A.: Komunikační síť a její zobrazení v topografických mapách (překlad). Praha
1956
[7] Pillewitzer,
W., T6pfer, F.: Das Auswahlgesetz
ein Mittel ZUl' kartographischen
Generalisierung.
Kartographische Nachrichten č. 4/1964
[8] Shermann,
J. C.: New horizons cartography:
functions, automation and presentation. Interna·
tionales Jahrbuch fůr Kartographie, 1961
[9] Srnka, E.: Zákonitý výběr v kartografické genera·
lisaci a jeho analytické vyjádření.
Geodetický
a kartografický obzor č. 2/1967
[10] Srnka, E.: Analytické řešení generalisace v kartografii. Brno, 1968
[11] T6pfer,
F.: Untersuchungen zum Anwendungsbereich des Wurzelgesetzes bei kartographischen
Generalisierungen. Vermessungstechnik č. 2/1967
[12] Weymar,
H.: Gesetzmassiges Generalisierung-eine
Forderung der modernen Kartographie. Vermessungstechnik č. 3/1963

[křída 18 neogén) v'kleslé do starých
(převážně
moldanubických)
struktur. Geologicky významný
je zejména 'tzv. Lišovský práh starých geologických struktur, oddělující obě naplaveninové pánve. Zajímavý je zvláště západní okraj tohoto prahu,
tV'ořený výrazným rudolfovs'kým zlomem, podél
něhož pravděpodobně v křídě poklesla oblast Bu·
dějovic asi o 300 m. Situace je, v řezu A-A na
ohr. 1 vyjádřena profilem na obr. 2. Je zřejmé, že
obě naplaveninové pánve se mocností naplavenin
a charakterem dna, tvořeného starými strukturami
podstatně odlišují. Podle názoru geologů jerudolJovský zlom živý a lišovsiký práh sekulárně
stoupá.
Větve 'polygonu i jeho jádro jsou částmi sítě
opa'kovaných nivelací a jsou tedy vybaveny speCiálními stabilizacemi pro tuto síť obvyklými. Protože vlastní jádro polygonu - uzavřený obrazec pokrývá území geologicky velmi zajímavé, byla
i jeho vybavení věnována zvláštní pozornost a dosavadní výzkum se soustřeďuje právě na něj.
I

Uzavřené jádro stacionárního polygonu Lišov je
salmostatně vy~načeno na obr. 3 a vzniklo spoje-
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,
I

Pořad

obzor

Délka (km)

I

Druh stabilizace
S

I

HS

I

PNK

I

N

Prom. počet

I

NK

I

J'

sestav

28
2
30

1388

I

oddilů

\

Hlavní
Odbočný
Celkem

49,550
8,900
58,450

23
34
57

4
1
5

9
2
11

nim čtyř nivelačních pořadů státní sítě nebo jejich
částí. Vycházíme-li z uzlového bodu České Budějovice, ve směru pohybu hodinových ručiček to
jsou:
'Po obec Dasný, pořad 2. řádu, délka asi 11 'km
Dasný-Hluboká
n. Vlt.-Lišov, 3. řád, délka asi
29 km
Lišov-České Budějovice, 1. řád, délka asi 18 km
Pro účely výzkumných měření byla původní stabilizace na těchto pořadech z'kvalitněna 'a zhuštěna,
takže v Isoučasné době je na 1km pořadu osazeno
!l průměru
4,6 nivelační s'tabilizace. Nadmořské
výšky jednotlivých bodů se pohybují v rozmezí
358-555 m, s průměrnou hodnotou 427,2 m. Další
podstatné údaje o této části výzkumného polygonu
jsou uvedeny v tab. 1, kde značí: HS - hloubková
stabilizace; S - s'kalní sta:bilizace; PNK - podzemni nivelační kámen; NK - povrchový nivelačni kámen; N - nástěnná stabilizace; J jiná
stabilizace.

-j

I

110
10
120

44
3
47

179

Do uzavřeného jádra Istacionárniho polygonu 'je
zapojen Základní IIlIivelačníbod 1. LiŠlOV,
kolem něhož bylo vyibudováno rozsáhlé výškové indikační
pole (VlP). Opakované připojení na ZNB 1. se děje
při běžném opakovaném měření prostřednictvim
bodu ZNB 1·5, jehož poloha byla v Toce 1963 a opakovaně v roce 1969 kontrolována vzhledem k hlavní značce pod pomníkem ZNB 1. Protiváhou VlP
v okolí ZNB 1. je VlP vybudované na skalnich výchozech pod zámkem Hluboká n. Vltavou. Fun'kci
VlP v českobudějovické pé.nvi zastává skupina pěti
hloubkových stabilizaci v okolí obce Dasný. Mimo
tato hlavní VIP jsou vybudována ještě tři dalši,
menšího rozsahu, osazená většinGlu ·skalnbni stabilizacemi.

1.1

---Veselí .lul.

Pro uSkutečněni speciálnich staničních měřeni
pTO výzkum stability bodů a krátkodo'býcb :pohybi'J
zemské kůry bylo na obvodě polygonu vybré.no šest
hloubkových stabilizací s blízkýlllli nivelačními kameny a případně též s podzenmími nivelačnímikarÍJ:eny.Tak vznl'klo šest bodovýc'h skupin staničniho nivelačního měření, rozmístěných vhodně v různých geologických i :ptidnich podminká'ch. Bodové
skupiny jsou na obr. 3 vyznačeny dvojitými k!l'oužky s čísly a podrobněji
jsou charalkterizovány
v tab. 2. :

--o

A

Výzkumnli měření na stacionárním

polygonu

Počínaje druhou polovinou roku 1967, kdy byly
na uzavřeném jádru výzkumného polygonu dokončeny stabilizačni práce, jsou na tét·o části polygonu prováděny dva druhy nivelačnich měřeni:
1. měření stanični na šesti bodových skupinách,
2. měřeni 'pořadové, nivelací obrazce v rozsahu
iPodle obr. 3. \

I Illl

p!V)f8l'Ozriku!n

Pro rozbory výsled'ků těchto měřeni 'j'sou prostřednictvim Hydrometeorologického
ústavu v Praze ,shromažďové.ny údaje stanice České Budějovice
o průměrné denni: teplotě vzduchu, tlaku vzduchu,
trvé.ní slunečního svitu, oblačnosti, 'rychlosti a smě·
ru větru, úhrnu ročních sré.žek.
Dosavadní měření jsou koné.na prozatIm pro účely výzkumu 'sté.lostl nivelačnich Zinaček a krátkodobého koÍisánl zemské kOry. 'Počinaje asi Tokem
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Bodová skupina

1

Nadm. výška

(m)

Vybavení

HS
PNK
NK

Vzdálenost bodů
vzhledem k HS

363

1

3

373

406

511

I

I

1
1
1

1
1

1
1
1

-

-

(m)
PNK
NK

-

7
39

(m)
PNK
NK

-

-

-

-0,72
+0,05

+0,39

3
5
4

-

-

založení (m)
HS
PNK

16,1

Geolog. profil v 1,5 m

hlín. písek

jíl

v hloubce založení HS

jílovec

jílovec

-

21
24

7
11

9,6
1,9

6,0
2,0

I

7
5

-0,88
+0,005

-0,44
+0,39

-

jílov. hlína
písek

I

1
1

-

-0,06
+0,86

461

I

-

-

-0,67
+0,13
+0,28

14,3
2,0

-

6

1
1
1

J

10

5

4

369

-

J
Hloubka

/

I

J
Převýšení bodů
vzhledem k HS

2

-

-

10,0
1,9

5,5
2,0

hlína

jílov. písek

jílov.hlína

rula

pískovec

migm. rula

I

Měsíc
Rok

1967
1968
1969

I

3
4

I

II

4
4

I

III

-6
5

I

IV

-

4
4

I

I

V

-3
5

VI

7
4

1971 se předpokládá častější měření na 'celém výzkumném polygonu v rozsahu Ipodle obr. I, kterým mají 'být sledovány již pohyby dlouhodobějšího
charakteru, vázané pravděpodobně
na tektoniku
tohoto území. Dosavadní měření jsou konána následujícími postupy.

Staniční měření spočívá v opakovaném zaměřování 'převýšení, 'zpravidla mezi 'HS 'a NK 'každé
bodové skupiny. Zaměření jsou prováděna na každé bodové skupině každý měsíc. Každé převýšení
je 'při tom měřeno opakovaně po 1/4 hod. SEČ při
dVOjíIhorizontaci Ipřístroje, a to v průběhu několika
hodin (zejména v zimním období) až někoUka dnů
(v letním období). K měření je používáno nivelačního přístroje s Ikompenzátorem Ni 007 - Zeissa pá-

I

VII
9
22
21

I

VIII
5

ul

I
I

IX
4

-

-

I

i

X
4
7
4

XI
4
1
5

I

XII
3
4

-

I

I

x
29
61
67

ru invarových nivelačních latí Fennel s půlcentimetrovým dělením, délky 2 m. Latě jsou na nivelačních značkách přidržovány pomocí zvláštních
držáků (obr. 4), takže k 'obsluze celé soupravy
postačuje pouze měřič. PřTkladné postavení celé
soupravy je ukázáno na obr. 5 (bodová skupina 1).
Mimo nivelační převýšení jsou pro každou čtvrthodinu měřeny ~éžzákladní meteorologické údaje,
tj. teplota vzduchu - rtuťovým teploměrem - tlak
vzduchu -' aneroidem systém PauUn - 'a vlhkost
vzduchu - vlasovým vlhkoměrem. Rozsah dosud
provedených staničních měř,ení (k 31.12. 1969) je
v počtu měřických dm1 přehledně vyjádřen v tab.
3. Ve staničním měření je pokračováno i v roce
1970.

Pro vzájemné spojení jednotlivých bodových 'skupin staničního měření a pro poznání širších závislostí ve zkoumaném území je uskutečňováno
opakované 'nivelační měření po celém obvodu uzav.řeného jádra stacionárního polygonu. Toto měření, prováděné metodou zvlášť přesné nivelace probíhá po liniích, vyznačených na obr. 3. Nivelaci
provádějí zpravidla dvě měřickěčety,
začínající
téměř současně na uzlovém bodě České Budějovice.
Jedna četa pokračuje smě'rem západním, přes Hlubo'kou n. Vit., druhá pak na východ přes Lišo'v.
Nivelace je prováděna oběma směry v úseCích, jejichž koncové 'body 'jsou dány hloubkovými stabilizacemi nebo význačnými body připojovadmi.
Účelem tohoto ,postupu je zachytit v co možno
nejkratší době vzájemný vztah dvou sousedních
pevnějších stabilizací.
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1963 C. Budějovice-Dasnýa
dále na Vodňany, C. Budějovice-Lišov
1966 Lišov-Kolný
Č. Budějovice-Neplachov-Veselí
n. L.
Č. Budějovice-Kam.
Újezd-Č. Krumlov-Rožmberk
Kamenný Újezd-Dolní Dvoi'iště
1969 České Budějovice-Ti'eboň

Veselí n. Luž.

°
~

"--

'ONep/achov

'I-I{ubok~~ v.) (
/d\;~

~

'
Dasny

~\

.....••••.

~'

Y
Ul\

d

O.

o

v

°Lisov
II

'ZN81,
r.Budějovice
v

K měření je užíváno libelových nivelačních pi'ístrojů s optickým mikrometrem a třImetrových invarových nivelačních latí. Během observace jsou
stanovovány základní meteorologické údaje - teplota, povšechná povětrnostní situace a směr a síla
větru. Na ;každém bodě je s ohledem na další rozbory stanovován barometrir.ký tlak, a to odděleně
při měření tam a zpět.
Mimo původní zaměření, vykonané v rámci budování čs. jednotné nivelační sítě byly v prostoru
celého stacionárního polygonu provedeny tyto opakované nivelace:
I

./l

v

°Rozmberk
~

I

Uzavřený obrazec stacionárního
polygonu, v rozsahu podle obr. 3 byl dosud měřen v těchto termínech:
1967
podzim
1968
jaro I
podzim
1969
jaro
podzim
Další opakované měření je plánováno na jaro roku
1970. Podle výsledků rozborů se po tomto roce interval opakovaných měření změní, zejména s ohledem na možnosti sledování zlomků tektonickýph
pohybi't.
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K získání povšechného obrazu o charakteru pravděpodobných tektonických
pohybů v oblasti stacionárního polygonu slouží srovnání opakovaných
nivelací z let 1966-1967 s původními nivelacemi.
Výsledek 'tohoto srovnání je znázorněn na mapce
na obr. 6, kde je pohyb vyjádřenisoplétami
stejných ročních rychlostí (mm/rok 1 vzhledem k ZNB
I. Lišov. Z průběhu isoplét vynikají tři základní
geologické 'struktury, které 'polygon protíná. Depresemi se vyznačuje část českobudějovické a třeboňské 'pánve, elevací lišovlský práh, ohraničený na
západě dobře patrným rudolfovským zlomem. Méně
výrazná je deprese na jih od 'č. Budějovic, sledující zhruba tok Vltavy. Ostřeji vystupuje až elevace
ve směru Větřní-Rožmberk
a dálek
západu, naznačující Již ;počátek zdvihového úZ6llllí Sumavy,
jak Je zřejmé z mapy' v práci [3]. Podle tohoto
předběfuého
Výsledku je mOžno soudit [}8. zajímavou pohybovou aktivitu,
odpovídající
zhruba
představám geologů. Je zřejmé, že poloha celého
stacionárního ,polygonu byla volena správně.
Výzkum tektonických pohybů patří ovšem až do
druhé fáze 'výz!kumu plánovaného na stacionárním
polygonu Lišov. První fází, která má skončit z větší části ke konci roku 1970 byl výzkum krátkodobých '(Isezónních) pohybů. K těmto studiím bylo po·

řízeno již větší množství měření, jejichž výsledky
jsou průběžně zpracovávány. Dílčí výsledky jsou
shrnuty ve výzkumné zprávě [4]. Ukazuje se, že
pohyby s roční periodou existují a dosahují 'hodnot, které v žádném případě nelze zanedbávat. Jejich studiUIID má zásadní význam pro správné plánování, zpracování a interpretaci opakovaných ni·
vetací na větších územních celcích, nebo~ v jejich
výsledcích se tyto 'krátkodobé pohyby projevují jako rušivý prvek. Výsledkům studia krátkodobých
pohybů ze staničnrho 'a pořadového měření na stacionárním polygonu Lišov budou věnovány samostatné články.
Literatura:
[1] Ci m bál n I k, M., K r u i s, B., V Ys k o čil,
P.:
Recent Crustal Movements in the CSSR. Studia
geoph. et geod. 11 (1967J str. 354-357.
[2] Vy s k o čil,
P.: Vertikální
pohyby zemské kOry
sezónního charakteru. Cást. 1. Příprava postupu měření a jeho rozboru. Výzkumná zpráva VÚGTK č.
220. Praha 1966.
[3] V Ys k o čil,
P.: Vertikální
pohyby zemské kfiry
v oblasti Cech z nejnovějších
nivelacL Výzkumná
zpráva VÚGTK Č. 264. Praha 1967.
[4] V Y s k o č i I, P.: Vertikální
pohyby zemské kOry
sezónnlho charakteru.
Cást II. Dllčí výsledky. výzkumná zpráva VÚGTK Č. 328. Praha 1969.
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Nový způsob početnfho řelenf vzájemné
orientace dYojice leteckých tněřických
snfmků

Řešeni vzájemné orientace je jeden z dílčích úkolů
určeni prvků vnější orientace dvojice leteckých měřických snimků jak při vyhodnocováni na analogových
strojích, tak i při iteračnich analytických metodách.
Pro řešení vzájemné orientace na analogových strojích se obvykle využívají způsoby opticko-mechanic-,
ké.Stále častěji však i při těchto způsobech vyhodno:
ceni se uplatňují i metody počtářského řešeni vzájemné orientace, anebo alespoň závěrečné početni určeni
zbytkových oprav prvků vzájemné orientace. Cílem
příspěvku, který je stručným shrnutim úvah v pojednáni [8], je ukázat na výhody početniho řešeni, roze·
brat přesnost počtářských metod a předložit veřej.
nosti nový způsob řešeni vzájemné orientace.

Nejvyužívanějším postupem je stále ještě nejstarší
metoda Gruberova
[2], vycházející ze základní rovnice (1), vyjadřující vliv prvků vzájemné orientace na
vertikálnf paralax:y:

0= q+ x' .dx'-x" .<lx"

- ( t+

T'2)

.dw'

x' y'
+ ·-idg>' -

x"

"2) .dw" + dby'
+ ( t+ T

+ ~'.dbz' x', y', x", y" -

-i-·y" dlp"-

dby"

+

~" . dbz";

snfmkové souřadnice orientačnich bodů levého a pravého snimku dvojice,
. <lx', <lx", dlp', dlp", dw', dw" - úhlové prvky vzájemné
orientace-<levého a praPři vzájemné orientaci dvojice leteCkých měřic.
vého snfmku,
kých snimků na analogových strojích jsou dosud nejvyužívanější metody opticko-mechanické. Na zákla.
dby', dby", dbz', dbz" - translačni prvky vzájemné
dě postupného měřeni a odstraňováni vertikálnfch
orientace levého a pravého
snfmku,
paralax: q na standardně rozložených bodech 1 až 6
f - konstanta měfické komory.
(obr. 1) se určují postupně prvky vzájemné orientace.

1. Opticko.mechanické
orientacfl

řešeni

v.zájemné
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Tabulka 1
Schematický postup Gruberovy

Geodetickt a kartografickt
roi!nfk 16/58, i!íslo 4/1970

Opera.oe

1

2

2

1

nezávislá
dvojice

eliminace
vertikální
paralaxy pomocí

d,,'

připojení
snímku

eliminace
vertikální
paralaxy pomocí

dby"

3
4,

d,,"

drp'
[+dbx']

dll:"

pro nezávislou dvojici

1

9

:'2 V

: ;

4

3

10

,

1
\

•

+y'!1y'

•

ř

+y"

+y'
1 +x'

.a

2
b'

8 +x"
a ~

.

4,

5

3

6

md,,'

poznámka.

dw"

při úkonu č. 5 je tře·
ba vertikální paralaxu
překorigovat k·krát

dw"

k=-1 ( 1+-. ľ )
2
y'2

drp"
[+dbx"]
drp"
[+dbx"]

dbz"

Odvozeni bylo provedeno pro souřadnicový
systém, doporučený Mezinárodni fotogrammetrickou
společností (MFS) [8], konstanta komory f je uvažována se záporným znaménkem.
Z této rovnice lze volit pět určovaných nezná.
mých prvků, a to pro nezávislou dvojici: <he',:'qx",
dg!', dep",Llw = dw' - dw"
.
pro připojeni snimku: dby", dbz", <he", dep", dw".
Uveďme pro úplnost schematicky známý postup
Gruberova řešeni v tab. l.
Každý z určovaných prvků seltedy v podstatě
určuje pomocí měření vertikálnf paralaxy q jen na
jednom orientačnim bodě. Nebere v úvahu, že vzhle.
dem k rovnici (1) nevyvolává vertikálnf paralaxu
v určitém bodě jen jeden z určovaných prvků }solo.
vaně, ale že jejich pusobeni je komplikovanfijší. Z toho vznikla. nutnost řešit zaváděni příčného sklonu
snimků s překorekci.
Odvodime-lipro Gruberův
postup střední chy.
by v určeni prvků vzájemné orientace, dostaneme vý.
razy:

± mq.

89

metody vzájemné orientace.

orientačni bod

m<lw =

obzor

mdq>'=mdq>"

= ±mq.-b, f.y,

= md,," = ± mq,

b' .IY'2 • V y'4,

V3,5;
+ : r+ 2 f2y'2
(2a)

pro připojeni snímku

mdw'~ =

f
± mq y"2

V

3

"2; mdq>"= ± mq

fV-3,5;

mdb." = ± mq'7

md,,"

mdblJ': = ±1Ilrq'yl"2 Vy"4+:
V rovnicích je mq -

b' -

b'.fy"

V-4;

lV-o2,
= ± mq b'
r+2f2.y"2.

(2b)

střední chyba s. jakou měříme
nebo odstraňUjeme
vertikální
paralaxy,
délka základny v měřítku snim·
ku.

Kromě Gruberovy
nejčastěji používané metody se využívají ovšem i jiné opticko.mechanické metody. Přehled některých novějších postupů uvádí např.
Schmid
[7], nebo Maršík [6]. Obecně lze říci, že
přesnost, s jakou můžeme určit prvky vzájemné orien.
tace opticko-mechanickými
postupy, je menší než
u metod početnich. Početní metody totiž řeší jednot.
livé prvky ze souboru rovnic o nutném počtu pozoro·
váni anebo, při větším počtu orientačnich bodů využí.
vají vyrovnáni výsledků. Po ukončené opticko-mechanické vzájemné orientaci se obvykle využívá početni způsob pro výpočet zbytkových chyb, pro účely
dokumentačni a pro kontrolni účely při ro'zboru kvality vyhodnoceni.
Proto je také správný postup vzájemné orientace používaný v návodech pro vzájemnou orientaci
býv. ÚSGK (nyní ČÚGK a SSGK) a výpočet oprav
prvků vzájemné orientace ve fotogrammetrickém zápisníku (kromě výpočtu dby").

B
-y'

1

\

5

6.

12

1

J

2. Poětářské
orientace

metody

řešeni

vzájemné

Počtářské metody uvažují řešeni prvků vzájemné
orientace na základě měření vertikálnich paralax na
šesti (anebo. větším počtu) standardně rozložených
orientačnich bodech. Využívají pro určeni příslušné.
ho orientačniho prvku měřeni většího počtu vertikálnich paralax na více bodech, některé i s použitím výrazného počtu nadbytečných pozorování.
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2.1. Brandenbergerova [1] nebo Hallertova [3] metoda
pro šest orientaěnich bodů. Na základě měření verti.
kálních paralax na bodech 1 až 6 (obr. 1) umožňuje
vypočítat opravy diferenciálně malých prvků vzájemné orientace v rovinatém území. !tešením souboru
rovnic odvozených pro šest orientačnich bodů ze základnf rovnice (1) určíme

<be"

= (/.L1w -

A~"_

...." - -

I·(!' (qa-q5, ).

d'

2b'y'

14

.dw = 4y'2 (qa

= (f .L1w -

<be'

ql)' ~: ;

q;

qs)' ~: ;

14 (q4 - q6) .,

=-

2b'y'

+ q4 + q/S+ q6 -

2ql -

2qs); (3a)

pro připojeni snímku

<be"= tb'

(qs - ql
dbz"

d"q;
dw " = -

dby"
-

=

+ q4 -

+ q' -

qa

q5) ;

= -2 .y" (q4-q6);
'

1·,/
2.b';y"

14( qa
4y"S

+ q4-q6; )

(q/S-qa

+ q4 + q/S+ q6 -

2q 1-

2q2) ;

= ~ (q4 - qa + q6 - q/S+ 2ql + 4q2) IS

4y"S (qa

+ q4 + q5 + q6 -

2qs)'

2ql -

(3b)

Střednf ohyby v určení jednotlivých neznámýoh budou
pro nezávislou dvojioi

V3
Vi;
_I_V! + y's+

. ± mq'1l2
I

m"jw =

4";

md'P' = md'P" = ±mq.-,}y;-

md

= .•••.
,
± mq' b'. y'S
""Il" -

'
" -

,i -

4

14

f

Brandenbergerova
metoda (nebo Hallertova pro 6 bodů) je velmi rychlá, opravy lze počítat na
logaritmickém pravítku a konstanty pro výpočty vyjímat z tabulek nebo z grafů. Je využívána i ve foto.
grammetrickém zápisníku používaném v ČSSR, částečně je řešena i registračním a výpočetním zařízením
Koordimetr C v programu číslo 4a. Pro přesnější prá.
ce a zejména při kratších fotogrammetrických základ·
nách b' (tj. při podélném překrytu p :::> 60 %) je však
poměrně málo přesná.
Proto Hallert [3] použil pro zvýšení nadbytečného počtu pozorování větší počet orientačních bodů, kte·
ré tvořily pravidelnou síť ve čtyřúhelníku orientačních bodů 3·4.5-6 (obr. 1). Tím stoupla poněkud přes.
nost určení prvků vzájemné orientace, jejíž přírůstek
však není úměrný zvyšovanému počtu bodů. Vliv
počtu bodů na přesnost určení prvků vzájemné orientace zkoumal J ochmann [6], z jehož rozboru vyplývá,
že při I = 210 mm stoupne přesnost v určení prvků
vzájemné orientace v průměru-o 30 % teprve při využití 20 orientačních bodů a až při využití 50 bodů je
pokles středních chyb o 50 %' Je tedy zřejmé, že
využívání vysokého počtu orientačních bodů nevede
z ekonomických i časových důvodů k zvláštním výhodám. Podobně i často používané zdvojování bodů
v místech standardně rozložených orientačních bodů
1 až 6 nezvyšuje přesnost metody, ale kontroluje spíše
přesnost měření vertikálních paralax a zajišťuje mě·
ření proti hrubým chybám.

IS•

y'4.,

2.2. Schroederova metoda (8], předložená v r. 1949
využívá pro zvýšení přesnosti šesti orientačníoh
bodů 7 až 12 (obr. 1). Orientační body se volí na
spojnici středů snímků, vysunutýoh ve směru osy x
o hodnotu a, která v praxi bývá asi 10 až 20 mm.
Tím vzniká vlastně prodloužení fotogrammetrické
základny a zvýší se 'přesnost určení prvků vzájemné
orientace. V praxi je využívána zejména při vyhodnocení snímků pořízených s podélným ,j'řekrytem
p = 80 %, kdy je mimořádně třeba vyhodnotit modely, tvořené po sobě jdoucími snímky v řadě.
Pro úplnost a pro možné využití i u nás uveďme
výpočetní vzorce

14

L1w=

4 y'S ~q9

(4a)

I
mdw" = ± mq'?f2
mdbz'=
~'P"

I·(!'

dg/' =-

pro připojení snímku

± mq.

:"

V3:

d '
q;

4" ;

V~;
I

md,," =±mq.f-

-

mdb1i"= ± mq. y~2

V:

Vi;
14+ ry"S

du

+ y"4.

2(ES-a2).y'

,

=

3(B~

B(q7

1970/90

·e' a2)

[(a

+ q9 + qn)
I.e'

= 3(ES-a2)

+ 6.aBdu"--'(4b)

[B(Q9 -qn)

2q7 -

2Qs) ;

.

+ a(Qlo-q12)],

= - 2(B2 1_·r!'a2)y' [B( qlO- q12) + a(q9 - qn)l ;

. <be"

= ± mq. b'y" ;

+ qlO + qn + qlS -

B(qs

[

+ B) (31 +
-

(B-a)

a(qs
(

2r) L1w-

+ qlO + q12)

I;

2y'2)

31+ -1- L1w +

+ qlO + q12) + a(q7 + q9 + qn)]

;

(5a)
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pro připojení snímku

2.3. Navrhovaný

+ ql0 + q11 + q12 -

= - ~~;: (qu

dm"

f-e'+ B) (qu -

"-dcp
-

dbz" = -

f

+ B)

[B(ql! -

d H
l.e',
(
" = 3(B
a) q&

+

f2
dby" = -

4.yH2 (qu

2q7 -

+ q12 -

ql0)

+ a (q11 -

+ ql0 + 1112-

117-

+ 1110+ q11 + q12 -

+ "2 (q7 + 11&)+

+ a)

6(B

ql0) ;

l1u-

qu)] ;

1111);

+

2117-211&)

1,/

+ qlo + q12-

+ 11"+ q" +

+ 1111+ q12 -

(5b)

-q7-qu-q11);

+ a.
rovnic jsou'

+ qu -

+

qll)
ab'[l1a 2
+ a (qa - q"
q4 d '
cp = -

q8 + l1u+ 1110+

2 (111+ 112+ q7 + l1u);

d H
cp = - 4y'. b' (2a2

. Střední chyby, odvozené z normálních
u nezávislé dvojice

9.1

Vzhledem k tomu, že ob~ dříve uvedené početní
metody nevedly k pronikavějšímu
růstu přesnosti,
pokusme se zvýšit přesnost vzájemné orientace tak,
že obě metody, Brandenbergerovll
a Schroede"
rovu spojíme. Počet orientačních bodů stoupne sice
na 12, čímž poněkud stoupne i čas, potřebný k měření
vertikálních paralax, ale zvětšením počtu orientačních
bodů získáme 7 nadbytečných pozorování a vyrovnání
výsledků je proto oprávněnější. Vzorce, odvozené autorem v [8] jsou

(11&

ve vzorcích (5a) a (5b) je B = b'

obzor

způsob

Ltm = 8 "y'2 [qa

B-a

1

2q&) ;

q11

2y" (a

2yH(a
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+ 2ab'

q" + q" q8
qu -

I·e'
+ 2ab'

4y'. b'(2al

+

qa - 11"

q8 + 2(l1u- 1111)]+
q11
ql0"'- q12)} ;

+

+

{b'2(

+ b'2)

+

+ bil)

{b'l(

+

11"-

118

+

+q10-111!) + ab'[qa -q" + 114-118 + 2(1110-17'11)]
+ a2(l1a - q" + 11"- q6 + l1u- q11 + 1110
- 1111)}
;

. a -

1

B

V

mdle'

1 [ a2

=

mdle"

=±

+ B)2
B2
+ 4y'4f2

3" . (a +

H (3f2
d" =

mq'

(

3f

2. y'2

+ -f

-

)2J ;

+ 2y'2)

1

.Ltm

3b'f

- 6b'(2a2+

+ qa + q" + q7 + qu +qll)

(6a)

2ab'

+ b'2)

+

[b'2(

111

+ ab'(ql + q2+ qa + q4 +

+ q" + q6 + 2q7 + 2qu + 2ql1) + a2(ql + q2 + qa +
+ q4 + q" + q6 + q7 + qs + qu + ql0 + ql1 + 1112)];

mda>"

md'l'''

V3 .

= ± mn~. _f_.
y"2
=

±m

q•

y"(a

,

b' (3f2

+ 2y'2).

Ltm

+

a2

ab'
"
ab' + b'2 . d?e -

+ a2 +

d"

= 3f(a2 + ab' + b'2)

-

6(a2 + ~, + b'2) [b'(q2 + q4 + q6 + q&

+ 1110+

+ q12) -

qI2)];

4 '

f

+ B)

a(q7 -qs

+ qu -

ql0 + ql1 -

(7a)

+ q" + q8 +
2(ql + 112+ q7+

dm" =. 8~;';' [qa + q4

mdbll"

= ± '(nq

V

+ B)2
RZ·
+

I [ a2
3" (a+

f2 (
." 2y"2 )2]
4y"4 3f
-1-

+

+ q12 -

11.

+ 1110+

11&)];

ď

(6b)
Porovnáním rovnic (4a) , (4b) a rovnic (6a), (6b)
vidíme, že přesnost určení příčných sklonů se sice ne"
změnila, ale přesnost ostatních prvků je v průměru
vyšší. Řešení výpočetních vzorců je ovšem poněkud
pracnější než u metody Brandenbergerovy,
ná.
roky na orientaci snímků při měření vertikálních pa.
ralax a čas potřebný k měření jsou stejné.

d "
cp = -

4y"(b'2

·e' + .2a2).
+f 2ab'

-q,,+
qu -ql0+
- 2a(ql0 - qu -

dbz" = -

4.y';(b'2+

qa - q4

+ 118"'-

qI2-qll)q12 + ql1)];

+ 2a2)

[b'2(q6 -

q4

+

q12-

+ ab'(q6 + q" - q4 - qa + 2q12 - 2ql0) +
+ q" - q" - q3 + q12 +
q10 - qu)];

- qlO)
+ a2(q6
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qll -
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Tabulka 2
Porovnání metod při vzájemné orientaci nezávislé dvojice.
Stf. chyba

-=

mdH,

metoda

Qruberova
Brandenber·
gerova
Schroede.
rova
navrhovaná

I

Index přesnosti

mdx"

Index přesnosti

mdli" - mdli'''

495.mq

100

264.mq

100

350.mq

140

100.mq

264

378.mq

130
186

88.mq

300
400

267.mq

66.mq

Index přesnosti

mLlw

I

172.mq

100

122.mq

141

122.mq

141
197

87.mq

při dosazení za mq v milimetrech výsledky v minutách šedesátinného dělení

Tabulka S
Porovnání metod vzájemné orientace při připojení snímku.
Stf. chyba.

Index
přes.

mdH"

metoda

Gruberova
Branden bergerorova
.Schroederova
navrhovaná

-

=-

-

~(b'2 +

100

280.mq

100

40.mq

172
222
276

7,2.mq

139
130
144

140.mq

.200
257
5S0

25.mq

7,7.mq
7,0.mq

2a2) [b'2 (ql - q2 + qa-

1

+ q12- 2(ql + q2 + q7 +- qs)]+

"4

mdb:o"

1

V

±

mdl<'

V

2y'b'

== ~""

+

+

+ ab' + b"
+ 2ab' + b't

=.± m([.

a' + ab' + b'2
2ab'
b'2)

.V . 6(2a2

a'
2a'

+

(3P + 2y'2)2
24.y'"
'

při připojení snímku
mdw"

= ±m([':2

v.:-;

5,4.mq

100

172.mq

100

2,0.mq

270
300
415

122.mq
122.mq

141
141
197

1,8.mq
1,3.mq
-

m([.

rota.ce -

~"V

t

1

m([

V

mdby"

1

b'2

87.mq

v minutách

2(2a2

"8 +

m([ --:;;"

= ±

Index
přes.

mdw"

šedesátinného

+ 2~' + b'2)

b~
8(2a2 + 2ab' + b'2)

3(2a2

+ 2~' + b'2)

=±

m([.

1

3

12+12(b'2 + 2ab' + 2a2) +9' 8y"4

+ 2 "2)2

(312
lY'

(8b)
(7b)

Vzhledem k dříve uvedeným metodám je patrný pokles středních chyb v průměru o 50 %' Pro výyočet
lze výhodně využít formuláře, navrženého na úVUT
v Praze Ing. Petrem Bucharem v diplomové práci,
v níž byla metoda ověřována na maketě i na skutečných snímkových dvojicích a objektivně prokázala.
přednosti.

J,Vi;

t

m([.

+
+

q2 + qa-q4

u nezávislé dvojice

=

±

= ±

+

Rovnice pro výpočet středních chyb jsou

== mdli'''

:lC

md>t"

+~-~+~-~+%-fu+fu-~- 2a(qs - q7 + qlO- qg+ q12- qll)]'

m([.

lllilové opravy

~9'''

(ql + qt + q7

b'
12(b'2+ 2ab' + 2a') [b'(ql -

-

q12) -

dby" = - 8 ~"2 [qa+ q, + q" + q6 + qg+ qlO+ qll

mdli"

53.mq

opra.vy tra.nsla.čnich prvk1'J.v mlllmetrech,

~;%'+

±

109.mq

Index
přes.

mdbz"

10 .mq

SI.mq

mLlw =

Index
přes.

100

q" + q" - qe+ q7 - qg + qg - qlO+ qll- 2a(qs - q7 + qlO- qg+ q12- qll)];

+ qs)-

mdli'''

69.mq

pH dosa.zeni mq v milimetrech
děleni

d,,"

Index
přes.

mdby"

;

3. Srovnáni

přesn\)sti

jednotlivých

metod

Pro porovnání všech uvedených metod sestavme
výsledky středních chyb v určení prvků vzájemné
orientace. Uvažujme ovšem jen chyby metod, neuva·
žovány zůstávají další nahodilé chyby, jako např.
chyby v nastavení měřickéznačky na orientační bod,
chyby v odečtení nebo registraci stupnic, chyby z místní deformace fotografického materiálu a neuvažujme
ani vliv systematických chyb, jako např. chyby v jusMži stroje, na němž vertikální paralaxy měříme, chyby
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z nestandardniho rozloženi orientačnich bodfl.,chyby
vyvolané zkreslenim objektivu měřické komory, chyby
z pravidelné či diferenčni srážky fotografického materiálu, chyby vyvolané výškovými rozdíly terénu, za·
křivenim Země, refrakcí a další. Působeni těchto chyb
je při všech metodách zhruba stejné.
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výsledky z tab. 2 a 3, vidíme, že i z tohoto hlediska
se jeví jako účelné, používat navrhovanou metodu
alespoň tam, kde se vyžaduje velká přesnost stereo·
skopického modelu.

Pro komoru o konstantě 1 = 200 mm, b' = 70 mm,
y' = 70 mm a a = 10 mm budou středni chyby metod,
uvedených v příspěvku u nezávislé dvojice přehledně
uvedeny v tab. 2., při připojeni snimku poskytuje
přehled tab. 3.
Porovnánim výsledků v tab. 2. a 3. je patrná
výhoda navrhované metody, pokud jde o přesnost
určeni prvků vzájemné orientace a to jak vzhledem
k' opticko-mechanické metodě Gruberově,
tak
i vzhledem k uvedeným počtářským metodám. Po·
dobně by tak bylo i při srovnáni metod při využití
širokoúhlých snimků. Platnost teoretickýoh závěrů
byla prokázána i při ověřeni v uvedené diplomové
práci Ing. Petra Bucha.ra.

Vzájemná orientace je jedpou částí orientace
snimkové dvojice, a to jak při využití analogových
strojů, tak i při použití iteračnich postupů u analytických metod. Proto lze některé z prvků vzájemné orientace, i když nebudou dostatečně přesně v průběhu
vzájemné orientace určeny, upřesnit v průběhu absolutní orientace.

[1] Brandenberger,
A.: Theorie und Praxis der gegenseitigen Orientierung von Steilaufnahmen, Schw.
Zeitschrift f. Vermessungswesen 1947, Č. 9.
[2] Gruber,
O. v.: Kniffe und Pfiffe bei der Bildorientierung, Bildmessung und Luftbildwesen 1938, Č. 1.
[3] H:al1ert, B.: Fundamental Problems in Photogram.
metry, X. kongres MFS Lisabon, 1964
[4] Hofmann,
O.: Orientierungsverfahren,
Kompen.
dium VEB Zeiss Jena, II, 1958
[5] Jochmann,
H.: Grundlagen der Orientierungsver.
fahren, manuskript VEB Zeiss Jena, 1963
[6] Maršík,
Zb.: Výzkum vlivu prvkťi relativní orientace a absolutní orientace na. polohovou a výškovou
přesnost modelových souřadnic a grafického zobrazení, výzkumná zpráva VúGTK č. 11, Praha. 1961
[7] Schmid,
H.: Fehlertheoretische
Untersuchungen
der neueren Verfahren .zur gegenseitigen Orientierung von Luftbildern, Osterreichische Zeitschrift f.
Vermessungswesen, 1952, č. 1, 2, 3.
[8] Smidrkal,
J.: Příspěvek k řešení vzájemné orien·
tace leteckých měřických snímků, habil. práce,
ČVUT Praha, 1967

Vyjádříme.li vliv prvků vnější orieI\tace na výšky
stereoskopického modelu dz rovnicí (9) bude
dz

-i-

= Vz [ y".d,,"-+ x" y" dw"-

+ dbx"-y.dbz"
/I

(X"2
)
~ + -1-

dq>"+

I

.

Rovnice (9) vyjadřuje vztah při připojeni snimku rovinatého území, vyhodnocovaného v promítací vzdálenosti z. Kdybychom tuto rovnici porovnali se vzorci
pro prováděni horizontace při absolutni orientaci,
můžeme vyslovit tyto závěry: vliv chyby v určení
měřítka modelu, tj. chyby dbx" a vliv součinu 1. dq>"
jsou nezávislé pa poloze bodu na snimku a vyloučíme
je beze zbytku už při nastaveni počítadla výšek na
výchozí vlicovací bod. Vliv nepřesně určené složky
základny dbz" je stejný jako změna výšek, zaváděná
při společném sklonu modelu tP, vliv ~" je stejný
jako změna výšek, zaváděná při společném sklonu
modelu D. Obě tyto chyby-budou také zcela kompen.
sovány v průběhu absolutni orientace:
Jak tedy rovnice (9) ukazuje, nelze vyloučit při
prováděni absolutni orientace vliv chybně určeného
podélného sklonu snimku dq>"a příčného sklonu dw".
Chyba dq>"vyvolá parabolické prohnutí modelu, chyba dw" pak jeho hyperbolické zkrouceni. Předpokládáme-li, že chyby v prvcích vnější orientace budou
rovny středním chybám v určeni orientačnioh prvků
u jednotlivýoh probraných metod •• porovnáme-li

Dňa 13. 3. 1970 dožlva sa 60 rokov Ing. František
Ma c h á č e k. Studoval v Bratislave a v Brne. V zememeračskej službe pOsobil v Galante, Trenčine, Bratislave,
Martine a nakoniec zase v Bratislave, kde na DÚG vykonáva funkciu technol6ga. V priebehu služby pracoval
na prácach roznej druhovosti. Najvličšie zásluhy v zemĚ!meračskej službe na Slovensku má však v reprodukcU.
Pre I1radnl1 potrebu zememeračskej
služby bol jej prtekopnlkom. Založil a vybudoval bývalý
Reprodukčný
I1stav v Martine skutočne od piky. Bol v ňom montérom,
všestranným technikom a nakoniec aj prednostom. Pritom do všetkých podrobnosU, špeciálnych - odborných
prác, zariadenl a receptl1r sa muselprehrýzt
sám, 00
s obdivuhodnou hl1ževnatostou, vytrvalostou a schopnosťou dokázal. Len za týchto osobných vlastnosU mohol bývalý Reprodukčný ústav v !Martlne vybudovat na velmi
dobru I1roveň ČD do strojového zartadenia, kvality finálnych výrobkov a potrebnej šlrky a druhovosti prác. Založil tlež terajšIu 'l'eprodukčnl1 ,prevádzku n. p. lG Bratislava. Ing. M ach á č e k je viacnásobným
I1spešným
zlepšovatelom a učitelom na viacerých odborných školenIach. A toto všetko vykonáv,al spodlomeným
zdravlm.
Na odpočinok mu prajeme viac zdravia a dobrý pocIt
z dobra vykonanej práce.
Ing. Tozef Bluntlr
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Oprava chyby azimutu určeného
meraním na Slnko z nelineárnosti
časovej zmeny azimutu Slnka

Pri určovaní azimutu pozemného ciefa meraním
času na Slnko javí sa najvýhodnejší meračský postup,
ktorý spočíva na štyroch cieleniach na Slnko. Oieli sa
na oba okraje Slnka v dvoch polohách ďalekohradu
meračského prfstroja. K aritmetickému
priemeru
časových údaj ov štyroch pointácif určí sa hodinový
uhol t. K aritmetickému priemeruzodpovedajúcich
uhlových údajov určí sa horizontálny uhol w. Je to
horizontálnyuhol,
ktorý zviera smer na stred Slnka
so smerom na pozemný cier. Astronomický azimut na
pozemný cier bude
A

=

a + w

+

180°

Ak štyri cielenia na Slnko netrvajú dlhšie ako 2m
azimut Slnka a vypočítaný pre hod. uhol t nebude mať
viičšiu chybu ako ± 1" zavinenú nelineárnosťou časovej
zmeny azimutu. Ak meranie trvá dlhšie, alebo ak
chceme dosiahnut vyššiupresnost ako ± 1", móžeme
na spresnenie výsledkov použit nižšie uvedené n0mogramy.

Pomocou nomogramov zavedieme kvadratickú
opravu predmetnej chyby, ktorá prakticky splní aj
najnáročnejšiu

Azimut Slnka a sa určuje zo vzorca
sin t
tg a = --------sin Ip cos t-tg

ti.a je funkciou ~~

presnosť. Oprava

f

2

v
•
d a' .
,.
.
v case merama . &2 Je zmena rychlostI narastama

15 cos Ip

azimutu

Azimut Slnka vypočítaný pre hod. uhol t je zatažený
chybou z nelineárnosti časovej zmeny azimutu SInka.
Správnu hodnotu azimutu Slnka by sme dostali vyčíslením 'aritmetického priemeru zo '.štyroch hódnót
aI•2•3•4, ktoré sú výsledkami štvornásobného apllkovania uvedeného vzorca pre hodinové uhly tI•2•3•4•
Tietohod;uhlyzodpovedajú
štyrom pointáciám na
Slnko.

a) a konštelácie

štyroch časov zodpovedajú-

cich cieleniam na Slnko. Astronomický
zemného ciefa potom bude

A =a

azimut po-

+ ti.a + w +180°

pričom
2
(ti.č)
ti.a = ~a ~ Ma, 15a = 15č3 • da
dl2 • f ~

ti.č

M;=m
15Ič

+ 15 č

~:č=
15

2

2

= ~č

Č

n pre

bIČ ::;:

b~,

alebo v prfpade b2č ::;; bIČ, platí

,

Na vyčíslenie ba slúži spojnicový ~omogram. Okrem
už' známych hodnót

()č

a ~:

je potrebné na zodpo-

vedajúcej stupnici nastaviť hodnotu
tejto hodnoty
nomogramov.

:~

. Zistenie

sa vykoná pomocou priesečnfkových
Izoplety

d2a

&2

=

konšt.

sú

v

vale (_24°

=

n

bIČ

d2a
dt2 pre rubovolný

Hodnotu

bod na uzemí ČSSR o určitej zem. šfrke vyinterpolujeme

(resp.

extrapolujeme)

z

hodnót

:~

pre

rp = 48° a Ip = 51°. Koeficient k pre príslušné m a n
ktorý je daný vztahom

1

nich

zobrazené pre dve zemepisné' šfrky, a to pre Ip = 48°
a 51°, pre hodinové uhly t v intervaloch (15b5Qm 22b30m), (lb3Qm - iblQm) a pre deklinácie ~ v inter.

-;- +24°).

bč

_,2_

2

1i2-n-+1

k=-----·
m2+2m+2

•

vyhIadá.me v priloženej taburke.
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0,70

0.651

0,60

u.~

I

Č

0.55

<5.č.

Č

:s; <51 n = ~'
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15"

~

oa ~ 3,409.1[f'

l.'2.dÁ {

OČ dť

(~)

3a

/I

7

kfúč

\at

riadi podfa znamienka ~:~ . Ako vidiet z nomogramov znamienko ~~ je v skorých ranných hodinách

. t eni

.PO ZIS

2

ddta pou ž"
. vý' nomogram
lJeme opa··t·spoJnICO
2

podlanasledujúceho

záporné, predpoludrúm kladné, popoludní záporné
a podvečer kladné. Pre hodinové uhly iod 15h5()m
po 22h3()m zodpovedá očislovanie izoplet, ktoré je na
lavom a spodnom okraji nomogramov. Pre hodinové
uhly od lh3()m po 81110m zodpovedá očislovanie izoplet
na pravom a hornom okraji nomogramov.

sec

ldúča

1
. resp (TI) "

/

resp [III] "

~č

,
lX

d d/ "-"'-resp
~a
2

-2

Poulltia nomogramov pra· dva z8clalanla na Slnko

..

dt

(10.~a)
resp [100 . ~a]

Oprava azimutu pre tento prlpad je určená. vzorcom

aa -

d2a
1,364 . 10""'dji" tJě1

Pri použití indexu II (ID) dostávame ~eiatnásobok
(ItonáSobok.) hodnoty
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2

pre cp
Zem. širka stanovišta
cp = 50°04'40,2"
Dek1inácia Slnka pre stred skup.
15 = 5°10'15,9/1
Hodinový uho1 Sluka pre stred skup. t = 3h32m31,4"

da
dt2
= -0,455

= -0,055

oa =
Aa

15h36m30Os
1

51°

-,.- diferencia

SEČ
Č

=

'

'\Č =

m= Ač

50,4"

lJč'

č2 15h37m20,4"

O

Ač = 111,4" Oč =54,3"
č3 15h39m11,Ss
oč =' 5S,2"
č4 15h40m10,0" 2

pre cp = 4So

~2~

t

= -0,510

n

=

°2Č

-1,95/1

+

-0,455-0,017
= -0,472

97

- 0017
,

=

-1,95/1

0,00.(-1,95/1) = -1,95/1

. -2,0/1

2 05
Literatúra:

Č

= _1_ =

=

-0,055
'" 3'
ISO' -.50,
=

obzor

0,S7

k = 0,00

lin. interpo1áciou pre cp =
= 50°04'40,2" dostávame

Hruška,
V.: Počet grafický a graficko.mechanický,
Praha, PV, 1952.
Jurga, F.: Nomografia a iné grafické meMdy, Bratislava, SVTL, 1958.
Krajčí,
J.: Sferická astronómia, Bratislava,
SV~T
1951.
*Holub. S.: Astronomické určování azimutu měřením
na Polárku nebo na Slunce, GaKO č. 2, 1963.
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Poznámka lektora: Užitím shora uvedených nomogramů je možno zpřesnit výpočet azimutu Slunce,
odpovídajícího průměrnému času, je-li časový interval
měřické jednotky
delší, než činí doporučovaný
interval (v kritickém případě 2m při výpočetní přesnosti I").
Z hlediska měřického postupu (dodržení stálosti
sklonu točné osy, kolimační chyby, stáčení stativu)
není však účelné příliš prodlužovat časový interval
v měřické jednotce, v níž za průměrných pozorovacích podmínek lze snadno provést příslušné pointace
v časovém rozmezí 2m• Tehdy je výpočetní chyba
zanedbatelná pro přibližné způsoby astronomické
orientace, při nichž se užívá běžných theodolitů a kdy
přesnost výsledků ovlivňují především osobní chyby
pozorovatele, čepové chyby přístroje a libelové chyby,
které činí několik obloukových vteřin. V některých
případech, kdy nemohl být dodržen příslušný časový
interval (což by mělo být výjimkou) nebo při přesnější metodě měření, má korekce z nomogramů svůj
výzuam.

grafie. Komise má být složena z 10-15
stálých zástupců resortu ČÚGK, vysokých škol a zainteresovaných
resortů C8R; návrh projedná Meziresortnl koordinačnl
komise pro geodézi1 a kartografli.
Na zasedánl terminologické k,omise budoU zváni i externl spolupracovn1ci.
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Hlavnlm úkolem komise bude projednávánl
a schvalovánl návrhů odborné výkladové terminologie z oborů
geodézie a kartografie. Návrhy odborných termlnů bude
zpracovávat
VÚGTK Oborové středisko
vědeckých,
technických a ekonomických informacl a propagace jako jeden ze svých stálých úkolů. Budou využity dobré
zkušenosti terminol.ogické
komise Čs. karwgrafického
komitétu, která pracuje již déle než dva n:Jky.
Správná a jednoznačná odborná termi::lOlogie v geodézi1 a kart.ografli v českém jazyce, doprovázená
výkladem jedn.otlivých terml:tů, tzv. výklad.ová terminologie, je potřebná z mru:>ha hledisek. Umožní rychlou a
hospodárnou výměnu vědeck.o-technických
a ek.on.omlckých informacl potřebných
k řlzenl výroby a k výzkumu a je nutná při výchově nových pracovníku na
vysokých a střednlch
školách. Zatlm řada geodetických a kartografických
termínů nemá v českém ani ve
slovenském jazyce přesné a jednoznačné vymezenl, některé je1vy jsou označovány dvěma nebo i víoe pojmy,
zejména při používání odbornlky různých profesl, stejné pojmy nebo názvy vymezuj( někdy rczdílné jevy a
pro některé cizojazyčné termlny neexistujl ekvivalenty
v českém a slovenském jazyce vůbec, nebo jsou jazykově nesprávné.
Ke zlepšenl situace v oboru terminologie
přispělo
době vydánl Výkladovéhlo geodetického
a
kartografického
slovnlku [autor Ing. Dr. Kučera) s vlce
než 3 Us. základnlchodborných
výrazů, doplněnými
výstižnými charakteristikami
i vydávání vysokoškolských učebnic z oborů geodézie a kartografie.
Vlastnl
jazyk však, i oba obory, se trvale vyvíjejl a to i s vývojem př'íbuzn.ých oborů. Aplikace n.ových vědních poznatků z oboru výpočetnl techniky, chemie, el1ektroniky,
jemné mechaniky a I:>ptiky atd., v ge.odézi! a kartOt~rafi! zdůvodňuje nezbytnost zaváděnl nových pojmů. Vznikla tedy velmi naléhavá potřeba
dosavadní odbornou
terminoh:>gi! doplnit a v budoucnu trval,e upřesňovat
a modernizovat.

v poslední

Vymenovanie riaditefa
n. p. Slovenská kartografia,

Bratislava

RIBditel Slovenskej správy geodézie a kartograf!e menoval dňom 16. marca 1970 za rladitela n. p. Slovenská
kartograf!a v Bratlslave Ing. Z o I tán a K o t z I g a.
Ing. Zoltán Kotzlg sa narodil 24. 12. 1914 v Kočovclach okres Nové Mesto nad Váhom. Po ukončenl štúdia
zemeračského Inžlnlerstva na Ceskej vysokej škole technickej v Brne v roku 1936 pracoval ako výkonný zememeračský inžlnier na Katastrálnom meračskom úrade
v Novom Meste nad Váhom a v Nltre. Od roku 1945
do roku 1959 pracoval na Slovenskej plánovacej komisii
ako vedúci plldohospodárskeho
odboru. V roku 1959 a
1960 bol predsedom Správy geodézle a kartograf!e na
Slovensku. Od roku 1960 clo 1968 bol prvým námestnlkom predsedu ÚSGR. R. 1969 pracoval na Ministerstve
financU SSR.
Ing. Kotzig vo svojej praxi prešiel rllznymi výkonnými aj rladiaclmi prácami, pričom svoju činnost zameriaval najm!!. na otázky životného prostredia a podmienok vidieka. Zastával rllzne funkcie a je publicisticky
činný. V roku 1963 dosiahol titul ekonomického inžinlera na Inštitute národohospodárskeho
plánovania VSE.
Do novaj funkcie

želáme vela úspechov.
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RESENI ODBORNt TERMINOLOGIE
V GEODtZII A KARTOGRAFII

Tvorba nových termínťl., resp. vymezenl a výklad platných termlnů vyžaduje stálou odbornou činnost povahy
výzkumné. Je logické, aby terminologickou
činnost zajišť,oval VÚGTK, který v resortu CÚGK produkuje většinu primárních informací a spolu se sekundárními
informaoemi je rozšiřuje do podniků, ústavů a útvarů
resortu ČÚGK i dalších resortů. Jehl:> Oborové středisko
vědeckých, technických
a ekon.omických informacl a
propagace
(OS VTEIP) přichází do styku s literárními
prameny
domáclmi
i zahraničními
a je vybaveno
kvalifikovanými
pracovnlky.
V poslední době se zabývá vytvořenlm české mutac'e mezinán:>dnlho geodetického slovníku FIG, který je zprac.ován v angličtině,
franc.ouzštině a němčině jako slovník výkladový. Ukončeny byly i práce na 14-ti jazyčném s~:>vnlku ICA s výkladem ve čtyřech svět.ových jazyclch; k dispozici a
k využit! je asi 1400 hesel z oboru kartl:>grafie a kartografické polygrafie v českém a slovenském zněnl.
Základem pro terminolo,gickou činnost VÚGTK bude
dosud publikovaná výkladová terminologie z oboru geodézie a kartografie, která bude v průběhu příštlch 10ti
let prověřena a doplněna.
Návrh programu terminologické
činnosti bude zpracovávat OS VTEIP na základě požadavků ČÚGK a jeho
ústavů i návrhu jedruotlivých čle'nů terminologické
komise. Schvlálená terminologie
bude vydávána formoo
publikacl v rámci Edice VÚGTK
uzavřených tématických celclch v souladu s jednotnou klasifikací ge.odetických a kart.ografických prací. Nejdůležitějšl a nejfrekventovanějšl
termíny budou publikovány v č'asopise
Geodetický a kartografický
obzor a s přlslušnými orgány bude pr.ojednána jejich platnost jako závazná nor·

v

Český úřad geodetický pověřil VÚGTK v Praze zpracováním návrhu programu čmnosti a složenl terminologické komise, která bude poradním orgánem CÚGK
pnJ otázky terminologie
v oborech geodézie a karto-

ma.
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Z edičního plánu ČÚGK
Ceský úřad geodetický a kartografický
provedl v minulém roce průzkum potřeb map pro hospodářskou výstavbu. Výsledky tohoto průzkumu jsou postupně realizovány _tak, že pro jednotlivá léta je sestavován ediční
plán CUGK, který je závaznou směrnicí, jíž se řídí vydáván! map pro hospodářskou výstavbu a dalš!ch kartografických publikaci vydávaných Českým úřadem geodetickým a kartografickým.
•
Edičn! plán 'pro rok 1970 zajišťuje ve zvýšené m!ře
zpracování opakovaných vydání Státn! mapy 1:5000 odvozené, a to přednostně z těch prostorťf, kde jsou dosavadní vydáni obsahově zastaralá nebo tiskový náklad
byl již vyčerpán. Odpovědná funkce zde přísluší střediskům geodézie, která poskytují mapy velkých měřítek
jako podklad pro aktualizaci obsahu Státní mapy 1:5000
--odvozené. V letošním roce také bude zahájeno vydávání map pro hospodářskou výstavbu a dalších kartogra'
vozené z větších mě.řítek této mapy. Takto odvQl2:ovaná
technickohospodářská
mapa postupně nahradí dosavadní
Státní mapu 1:5000 - odvozenou ve všech prostorech,
kde již bylo dokončeno technickohospodářské
mapování.
Zatímco v letošním roce bude -dokončeno vydává!1í
topografické mapy v měřítku 1:10000, zahajuje se sou·
časně vydávání série mapových edic určených potřebám
státních orgánů a socialistických organizací. Tyto základní mapy v ucelené měřítkové řadě poslouží uživatelům jednak jako podkladová mapa k vlastnímu využiti,
jednak Jako východisko pro zpracování tematických a
účelových map.
Nejdále v letošním roce pokroči vydávání základn!
mapy v měřítku 1:200000 a 1:50000. Konkrétní prostory,
z nichž budou v letošn!m roce tyto mapy vydány, Jsou
uvedeny ve Zpravodaji CÚGK Č. 4/}970. Spolu s nimi
budou vydány těž klíče smluvených značek a ukázkové
listy obou druhů map. Vzhledem k itomu, že se opět
jedná o mapy odvozované, očekává ČÚKG, že střediska
geodézie věnují zvýšenou pozornost aktuálnosti a úplnosti obsahu mapy ,1:50000, kterou každoročně doplňuj!
a která je :pro kartografická pracoviště resortu jediným
zdrojem informaci o změnách, a to nejen pro zpracován! map určených hospodářské Ivýstavbě, ale I map,
které jsou určeny potřebám škol a veřejnosti.
V letošním roce jsou těž vytvářeny předpoklady pro
vydáváni map v měřítku 1:25 000 a 1:10000, které v příštích létech doplní měřítkovou řadu.
Z dosavadních edic bude v letošním roce v podstatě
dokončeno vydání mapy okresů ČSSR v měřítku 1:50000
a v opakovaných vydáních bude k dispozici administrativní mapa ČSSR 1:200000 a mapa správního rozdělení
ČSSR 1:200 GOOz těch krajů, kde jsou předchozí vydání rozebrána. V opakovanych vydáních budou též
k disposici přehledné mapy správního rozdělení ČSSR_
v měřítku 1:1 mil. a 1:2 mil.
Kromě map pro hospodářskou výsta\Tbu bude v letošním roce pokračovat edice mapy světa v měřítku
1:2,5 mil., ,a to vydáním dalších pěti mapových listů.
Celá edice této mapy je dokladem účelné spolupráce
geodetických
a kartografických
služeb socialistických
států na vydání mapového souboru 244 listů, jehož zpracovnán! a vydání přesahuje kapacltni i finanční možnosti
jednotlivých států. Dosavadní tempo prací nasvědčuje,
že předpoklad dokončení vydání všech mapových listů
v roce 1972 je zcela reálný. Po dokončení těchto prací
bude na celém povrchu zeměkoule k dlsposicl jednotné
mapové dílo, jehož zpracování z hlediska obsahu, organizace prací i rychlosti postupu vydání zatím nemá
obdoby.
:
i i
Dalším edičním počinem Českého úřadu' geodetického a kartografického v roce 1970 bude vydání faksimile
Komenského mapy Moravy. Cllem tohoto vydání je dokumentace nejlepších kartografických tradic v roce, kdy
celý kulturní svět vzpomíná 300 let dovršení kulturního
a ipedagogického díla J. Á. Komenského. Tyto práce se
provádějí ve spolupráci s Čs. komisí pro spolupráci
s UNESCO, které zařadilo oslavy J. A. Komenského do
svých oficiálních světových oslav.
V současné době Český úřad geodetický a kartografický připravuje průzkumovou verzi edičního plánu na
rok 1971. Přitom postupuje ve shodě s požadavky resorI
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tů na mcrpové podklady a využívá v tom dobrého styku
se zástupci resortů v Meziresol'tní koordinační komisi.
Výsledný ediční plán na rok 1971 bude navazovat na
rO'lpDaCOValIlé
edice z letošního roku, přičemž konkrétní
lokality potřebné k vydání, jejich výběr a pořadí naléhavosti k vydání budou právě výsledkem průzkumu potřeb.
Konkrétní požadavky soustřeďuj! v okruhu své působnosti oblastní ústavy geodézle a z okruhu centrálních
orgánů a organizací též Český úřad geodetický a kartografický.
Vzhledem k dlouhodobosti výrobního procesu tvorby
a vydání map je třeba, aby uživatelé vycházeli ze svých
dlouhodobých záměrťl., včas je konzultovali s Českým
úřadem geodetickým a kartografickým nebo územně příslušným oblastním ústavem geodézle tak, aby bylo možno zajistit včasné vydání potřebných mapových podkladíi. Ediční činnost Českého úřadu geodetického a kartografic.kého jako služba potřebám národního hospodářství, státní správy, vědy a techniky je cílevědomě řízena
právě podle požadavků a zdůvodněných potřeb uživatelů
map. Cllem ČÚGK je zde poskytnutí vhodných, kvalitních a včas dodaných mapových podkladů tak, aby nouzovým vyhotovováním náhradnícll podkladťl. nedocházelo
ke zbytečnému vynakládání
finančních
prostředků
a
přetěžování výrobních kapacit.
Stdlo

Seminár
Var§ave

O

inžinierskej
.

fotogrametrii

vo

528. 74:528.4S( 488)

V posledných
rokooh sa. pre oznaČ6nie aplikáoií
pozemnej fotogrametrie v oblasti teohnických disciplín
používa stále častejšie označenie "inžinierska
fotogrametria".
Ide tu zrejme o analógiu s pomenovaním
dnes už jednej z vedných disciplín geodézie - inži·
nierska geodézia, resp. inžiniersko-priemyselná
geodézia.
Spomenuté označenie oblasti fotogrametrie
Sil.používa
najma v ruštine a polštine. V súvislosti s označením
inžinierska geodézia je termín inž. fotogrametria
dosť
jednoznačný a zo širokej oblasti netopografických
aplikácií fotogrametrie
vymedzuje
dostatočne
presne jej
rozsah a pole použitia. Možno teda očakávať, že Sil.
tento termín uplatní aj u nás.
Seminár uvedený v nadpise príspevku
usporiadala
v dňoch 17. a 18. novembra 1969 fotogrametrická
sekcia
Stowarzyszenia
geodetow polskich. Delegátmi ČSVTS
boli Ing. J. Hrouda
a autor
príspevku. Inžinierska
geodézia n. p. Bratislava
vyslala Ing. H. Hagaru
a Ing. R. Tal1u.
Pre získanie prehladu o súčasnom stave využívania
pozemnej
fotograrnetrie
v teohnickýeh
discipHnach
v PoIskej Iudovej republiko a možnosť konfrontácie
s našími poznatkami,
prípadne pre využitie aj u nás,
dovolujem si informovať
čitatelov GaKO o jednotlivých referátoch.
I. Dr. Ing. 1. Laudyn
- Niektoré problémy použitia
pozemnej fotogrametrie pre uréovanie posunov priemyselných objektov.
• V tomtq- úvodnom
referáte
prednášajúca
uviedla.
teóriu jednosnímkovej
a stereofotogrametrickej
metódy
určovania posunov. Zdůraznila, že pri týchto metódach
je důležité, aby bola orientácia fotokomory vo všetkých
etapách rovnaká. Z teórie jednosnímkovej
fotogrametrie
vyplýva, že jn možno použiť len v prípade posunu v 1'0vine rovnobežnej s obrazovou rovinou. Možno ju využiť
aj pre určenie priestorového
pohybu avšak snímaného
z dvoch stanovíšť, podlil. možnosti s osami približne
na seba kolmými. To je však už zvláštny prípad dvojsnímkovej (priesekovej) fotogrametrie.
Referát vcelku
konštatoval
všeobecne
známe teoretické
poznatky,
výborne však uvádzal do problematiky
seminára.
2. Dr. Ing. M. Niepokólczycki
- Presnosť jedno
a dvojsnímkovej fotogrametrie odvodenej z bodového pota.
Bodové pole na dvore Varšavskej polytechniky malo
102 bodov od fotogrametrickej
základnice
b = 11 m
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vzdia.lených 35-42 m. Z nioh 15 bodov bolo vlícova..
oích, ktoré boli určené s presnosťou ±0,8 mm. Body
boli signalizované kart6nmi s čierno·bielymi koncen·
trickými kruhmi.
Snímkové súradnioe sa vymerali na. stekometri s pres·
nosťou m", = ±3 fLm,m. = ±2,5 fLma mp = ±2,0 fLm.
Fotogrametrické priestorové sú!,adnice sa určili s presnosťou m", = ±1,1 mm, my. = ±2,0 mm a m. = ±O,6
milimetrov. Odchýlky súradníc medzi 15 vlíoovaoími
bodmi určenými geodeticky a fotogrametricky boli m", =
= 2,3 mm, mli = 2,7 mm a m. = 3,1 mm. Všetky uve·
dené hodnoty sú aritmetickým priemerom a troch nezá·
vislých meraní.
V ďalšom Sil. kontroÍné body posunuli o presne odmerané vzdialenosti. Stredná ohyba v polohe bodov zo
6 stereogramovbola v hodnote ma = ±3,5 mm. Oprava
z rozdielu distorzie objektívu bola v hodnote približne
17 % uvádzaných výsledkov.
Uvedené výsledky sú na prvý pohlad vefmi dobré.
Treba si však uvedomiť, že sa dosiahli z vefmi priaznivého základnioového pomeru 1 : 4. Okrem toho Sil. pred
samotnými práoami vykonali úpravy fototeodolitu
Zeiss, napr. na točnej osi, úprava kaziet a pod. Laborat6rne merania sa vykonali ako už bolo spomenuté na
stekometri. Aby sa znížilo prehnutie dosák, používa sa
v kazete ďalšia sklená doska.
Pre skúšku jednosnímkovej fotogrametrie sa použilo
bodové pole pozostávajúoe z 9 kart6nov so štvorioou
bodov a tromi vlíoovacími bodmi. Dosiahla sa stredná
chyba určenia súradnío v hodnotáoh m", = ±O,9 mm,
m. = ±1,6 mm, mel = ±1,3 mm.
3. Mgr. Ing. A. Wanot
Meranie
komína 8pó8obených 8lneéným o8vetlením.

deformácií

Na deformáoiu vysokýoh komínov vplýva viaoej
faktorov. J edným z nioh je slnečné žiarenie, ktoré
sposobuje prehnutie komína v smere jeho neosvetlenej
časti. Tento vplyv, ako uviedla prednášajúca, sa skúmal
po prvý raz a to na požiadanie Katedry priemyselných
stavieb Sliezkej vysokej školy teohniokej.
Problematika sa sledovala na dvoch komínooh. Prvý
bol vysoký 260 m. Snímal sa z troch stanovíšť, ktorých
osi záberu sa pretínali vose komína približne pod 45°.
Druhý komín bol vysoký 200 m a snímal sa z dvoch
stanovíšť s osami záberu na seba približne kolmými,
teda komín Sil. zobrazil v strede snímok. Snímkovanie
Sil. robilo za ustáleného pekného a bezveterného počasia
počas 24 hodín v trojhodinových intervaloch. Denné
snímky Sil. robili na fotografický materiál ORWO TO I,
nočné na NP 20. Pre synchronizáciu práce z jednotlivých
stanovíšť Sil. použilo rádiotelefonické spojenie. Snímky
Sil. vymerali na stekometri v piatioh horizontoch. Do·
siahnutá presnosť fotogrametrického
a geodetického
merania bola rovnaká v hodnote ±2om (geodetické
meranie sa vykonalo len na druhom komíne). Geodetické
meranie o polnooi Sil. nerobilo. Nočné snímky sa expono·
vali až 40 minút a teda fotografovaná poloha nebola
reálna, pretože mohlo dojsť k zmene polohy komína.
Maximálna hodnota deformácie za 24 hodín bola 17 cm.
4. Mgr. Ing. J. Bernasik
- Metodika a vÝ8ledky
periodických meraní pre 8tanovenie výchyliek komínov.
Prednášatef uviedol, že jeho praoovisko od r. 1958
sleduje periodicky 16 komínov geodetickou met6dou.
Od r. 1963 zaviedli tiež met6du fotogrametriokú. Pre
dosiahnutie vysokej presnosti bolo nutné vypracovať
osobitnú technol6giu fotogrametrických terénnych, vy·
hodnooovacích a výpočtových prác. Vykonali sa tiež
určité úpravy fototeodolitov
Zeiss a kaziet, aby Sil.
vplyv kOllŠtrukoie fotokomory určenej povodne pre
topografické práce, neprejavoval negatívne na výsledky
merania. Napr.: pre horizontovanie fototeodolitu (rotá·
cia l<) Sil. používa presnejšia nasadzovacia libela; pre
vylúčenie vplyvu hlbšieho osadenia rámových značiek
vzhfadom k obrazovému rámu pri posune objektívu
Sil. robí orientácia snímok v smeTe spojnice vertikálnyoh
rámových značiek; vylepšenie prítlačného zariadenia
ft kaziet a pod.

Sledované komíny Sil. snímajú zo vzdialenosti 120
až 230 m. Dosiahnutá presnosť určenia náklonu komína
sa pohybuje v medziach 2,6 až 5,9 mm, čo robí 0,08 mm
až 0,18 mm na metri.
.
5. Dr. Ing.A.
Linsenbarth
Rymarovicz
Fotogrametrické
lode pri 8pú8ťaní na vodu.

-

Mgr. Ing. A.
uréenie trajektorií

Pre túto úlohu sa používa stereofotogrametrická
met6da so synchronnou expozíciou pohybujúcej sa lode
v určitýoh pravidelných intervaloch. Svetelné signály
umiestené na určitých miestach lode sa na snímkovej
dvojici zobrazili ako čiarky roznej dfžky, závislé od
vzdialenqsti a rýchlosti lode. Fotogrametrickým vyhodnotením bolo možné určiť rýchlosť lode v určitých fázaoh ako aj jej náklony v priečnom a pozdfžnom smere.
V uvádzanom r>rípade Sil. loď sledovala vo vzdialenos·
tiach od 200 do 500 m. Dráha lode sa vyhodnotila nume·
ricky v dvoch sériách s presnosťóu m", = ± O,137 ni,
my = ±0,067 mam.
= ±0,021 m.
6. Dr. Ing. A. Maj de - Fotogrametrické
deformácií tvarovania plechu výbuchom.

meranie

Pre sledovanie rýchlych pohyblivých javov sa všeobecne používa rýchlostná filmovacia komora. Pri tvarovaní výbuchom ide o podobné javy, kde tlaková vlna
má rýchlost okolo 20 až 30 m/sec a jej trvanie je vefmi
krátke, niekofko tisícin sekundy. Pre sledovanie postupu
deformácií plechovej membrány priemeru okolo 30 cm sa
použila filmová komora Pentaset 35 upravená pre stereoskopické snímanie. Mierka snímky bola 1 : 40. Sním·
kovanie sa robilo s frekvenciou od 4000 do 8000 snÍmok/l?ec. Vyhodnotenie sa robilo analyticky zo snímok
vymeraných na stekometri s registráciou na diernu
pásku a s použitím počítača GIER.
7. Mgr. Ing. W. Bychavski,
Mgr. Ing. A. Nowo·
sielski - Skúška použitia pozemnej fotogrametrie pre
uréenie tvaru jazovej klapky.
Autori určovali tvar povrchu klapky v tvare valcovej
výseče dlhej 4 m s polomerom 3,9 m na 90 bodov stereofotogrametrickou
metódou. Snímky sa vyhotovili za
základnice rovnobežnej s osou klapky (b = 4,6 m,
y = 12 ml. Výsledky určenia tvaru povrchu
mali
poslúžiť pre jeho rektifikáciu.
Spomenuté
fotogrametrické
body boli identické
s bodmi priameho geodetického merania. Takto bolo
možné bezprostredne porovnávať výsledky oboch me·
t6d.
Kritérium o rovnosti plochy v smare jednotlivých
horizontál sú rovnaké paralaxy. Teoretickým rozborom
požadovanej presnosti určenia orientačných prvkov sa
stanovilo, že prevážny yplyv na určenie tvaru telesa
má stredná chyba horizontálnej paralaxy. Pre zaujímavosť ich uvediem mb = ±46 mm, m<p = ±30 c,
my = ±25cc, mf = ±0,2 mm, mp = ±3 fLm.
Presnosť geodeticky určených vzdialeností bodov bola
0,6 mm, maximálna odchylka 1,9 mm. Vo fotogrametrii
sa dosiahla presnosť 0,4 mm, maximálna odchylka
0,9 mm.
8. Mgr. Ing. J. Bernasik
(objektu) vplyvom poddolovania.

Uréenie p08unov budovy

Referát Sil. zaoberal sledovaním pohybu budov na
poddolovanom území met6dou jednosnímkovej pozemnej fotogrametrie. Princíp met6dy je založený na vymeraní snímok vyhotovených v časových odstupoch zo
stanovišťa s osou zábaru kolmou na rovinu sledovaného
objektu. Z týchto snímok sa určuje zmena súradníc
vrovine objektu, ktorá je rovnobežná s rovinou snímky
(určuje sa roztiahnutie a poklesy základov a samotnej
budovy.) Z druhého stanovišťa sa vyhotovujú snímky
s kolmou osou záheru na zámeru z prvého stanoviska.
Toto stanovište umiestíme tak, aby snímkové súradnice
x' pozorovaných bodov umiestnených na sledovanej
rovine budovy boli čo najmenšie. Z týchto snímok sa
určuje posun budov v smere kolmom na vyšetrovanú
rovinu. Je zrejmé, že stanovištia musia byť pevné, (to
je však zriedkavý prípad) alebo sa musí určiť ich presná
poloha pri každej etape.
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Autor okrem širokého teoretického rozboru uvádza
aj výsledky z experimentálneho merania. Zo snímok
vyhotovených fototeodolitom Zeiss Photheo 19[1318 zo
vzdialenosti 16 m dosiáhol presnosť určenia priestorových posunov v hodnote ±0,3 mm.
Presnosť tejto met6dy závisí okrem presnosti obno·
venia orienta,čných prvkov snímok od vzdialenosti stanovíšť fotografovania a od presnosti určenia ich polohy,
ked aj stanovištia podliehajú vplyvom poklesov. Met6da
má svoje prednosti a móžeme ju v niektorých prípadoch
použiť, nemóže však celkom nahradiť meMdy inžinierskej geodézie.
9. Dr. Ing. M. Niepok6lczycki

metrie na priemyselných

-

Použitia fotogra-

objektoch.

Prednášajúci poukázal na nutnost sledovania stálosti
tvaru a rozmerov róznych priemyselných objektov
a zariadení pri ich exploatácii. Rastúci počet takýchto
objektov v rámci spriemyselňovania krajiny kladie stále
vyššie nároky na geodétov, ktorí spravidla tieto práce
vykonávajú a tiež si vyžaduje používanie výkonnejšich
a hospodárnejšich met6d. Jednou z týchto met6d je aj
fotogrametria.
Možnost a prednosti využitia fotogrametrie pre takéto
účely dokumentoval radom príkladov. Napr. sledovanie
chodu mostového žeriava v hutách pri zavážaní; sledovanie zmeny tvaru elementov žeriavového mostu pri
róznom zaťažení, v kIude a pri pohybe; zmena tvaru
visiaceho mostu (naftovodu) vplyvom teploty a zmenou
zataženia a pod.
Prof. Gomoliszewski
využil sústredenie
fotogrametrov pre pohotové informovanie o výsledkoch
kongresu ICOMOS (Medzinárodná spoločnosť pre pa·
miatky a sidla) v Paríži, z ktorého sa nedávno vrátil,
o využívaní fotogrametrie v architektúre.
Poukázal na dóležitost inventarizácie architektonických pamiatok met6dami fotogrametrie a na nutnost
úzkej spolupráce architektov a archeol6gov s fotogrametrami. Informoval o utvorení medzinárodného strediska pre štúdium a zdokonalovanie foto~ametrickej
techniky pre inventarizáciu pamiatok. Ďal~ o prácach
na normalizácii fotogrametriekyvyhotovených
dokumentárnych materiálov.
V rámci seminára som predniesol referát o vplyve
teploty vyhodnocovacieho prístroja stereoautograf EL
na presnosť vyhodnotenia.
Okrem toho v rámci diskúzie informoval Ing. J.
Hrouda
o poznatkoch
fotogrametrického
merania
deformáciť zvarovaných častí.
Zo zahraničných hostí sa seminára okrem štyroch
účastníkov z ČSSR zúčastnili 3 kólegovia z M]jR a I
z SFRJ. Na seminári bolo výše 60 účastníkov, z ktorých
mnohí boli z odboru inž. staviteIstva a banictva. Z toho
možno usúdit na úzku spoluprácu medzi fotogrametrami
a inými odborníkmi.
Seminár mal pracovný charakter. Po jednotlivých
referátoch bola široká a hlboká diskúzia. Z referátov
a osobných rozhovorov mOžno usúdit, že inžinierska
fotogrametria v PoIsku je na vysokej úrovni. Je to
zásluhou pomerne širokého týmu fotogrametrov, ktorí
pracujú v tejto oblasti fotogrametrie. Na druhej strane
referáty potvrdili správne riešenie obdobných úloh
u nás. Užšia spolupráca a výmena poznatkov v tejto
oblasti bude na úžitok obom stranám.
CieIom tohoto referátu je poukázať na úroveň poIskej
fotogrametrie,
na postupy riešenia úloh, ale najma.
upozorniť čitateIa naprednesené
odborné referáty,
ktoré, pretože sborník nebol vydaný, sa zrejme v najbližšej dobe objavia v poIských odborných časopisoch.
V rámci seminára bola porada zástupcov vedeckotechnických spoločnostízúčastnených
krajín o spolupráci na rok 1970.
Pozornost hostiteIov voči zahraničným účastníkom
bola na vysokej úrovni. Okrem priateIských spoločenských posedení sme mali možnost oboznámit sa aj
s poIskou kultúrou, takže sme odohádzali s veImi
dobrými a hlbokými dojmi.

Ing. Jozef Petrá8, OSc.,
SVST Bratislava
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FIG

6. komis3 FIG pro inženýrskou
geodézii, které ve
funkčním období 1970-1972 předsedá .,rof. Ing. Dr.
V. Krumphanzl, zahájila svoji činnost v únoru loňského
roku. Stalo se to v rámci příprav na kodaňské zasedání
Stálého výboru FIG, kdy dosavadní předseda této komise, pan Dr. H. Matthias ze Švýcarska, se vzdal své účasti na tomto zasedání a požádal prof. Krumphanzla o převzetí předsednické
funkce. Zároveň doporučil novému
vedení komise, se souhlasem. předsednictva FIG v Londýně, organizovat práci v komisi tak, jak bylo navrženo
prof. Krumphanzlem a se souhlasem přijato na zasedání
Stálého výboru v Londýně. Přednesený návrh př.edpokládal 4 studijní skupiny, které'by se systematickou prací podílely na přípravě XIII. kongresu ve Wiesbadenu.
Dnes již mfižeme konstatovat, že tyto 4 studijní skupiny existují, že mají mezinárodní charakter a representaci. Těmito skupinami pokrývá 6. komise rozsah odborných zájmfi v oblasti inženýrské geodézie a třídí je
takto:
studijní skupina A - Přesnost vytyčování - dopustné
odchylky ve stavebnictví,
studijní skupina B - Určování kubatur aj klasickým
zpťlsobem, b) fotogrammetricky
studijní skupina C - Měření deformací staveb, automatizace procesfi,
studijní skupina D - Podzemní rozvody - zaměřování a
evidence.
Vedení těchto skupin bylo svěřeno odborníkfim, kteří
sami projevili zájem o práci v komisi a po schválení
předsedou skupiny B, vicepresidentem FIG Dr. G. Ewaldem, byli nominováni takto:
studijní skupina A - J. van den Berg, Švédsko,
studijní skupina B - prof. Dr. Ing, K. Linkwitz, NSR,'
studijní skupina C ~ prof. T. Lazzarini, Polsko,
studijní skupina D - Ing. F. Cálek, CSSR.
Nejvíce pokročila práce ve skupině D, která rozeslala
členským zemím podrobný dotazník vyčerpávající problémy tohoto tématu a docházející odpovědi nyní vyhodnocuje.
V listopadu 1969 byl rozeslán delegátfim komIse oběžník obsahující předběžný plán programu zasedání 6. komise na XIII. kongresu ve Wiesbadenu. Tento plán obsahuje referáty jednotlivých studijních skupin a kromě
toho počítá s referáty o význačných pracech z inženýrské geodézie, které byly prováděny po XII. kongresu, t.
j. od října 1968.
Vedení komise se domnívá, že v řadách členíi naší
VTS se najdou zájemci, kteří by chtěli navázat styk se
studijními skupinami a nabídnout spolupráci. Uvádím
proto jména a adresy zástupcíi těchto skupin v CSSR,
na které je možno se obrátit o informace:
studijní skupina A - Ing. M. Herda, CSc, Praha 1, Hybernská 2,
'
studijní skupina' B - Ing. F. Šilar, CSc, Praha 1, Hybernská 2,
studijní skupina C - Doc. Ing. P. Marčák, CSc, Bratislava, Bartoškova 6,
studijní skupina D - Ing. F. Cálek, Praha 1, Hybernská
čís. 2.
Delegátem 6. komise pro CSR je prof. Dr. Ing.
V. Krumphanzl, Praha 1, Husova 5, pro SSR doc. Ing. P.
Marčák, CSc.
Vedeni 6. komise očekává, že jak Činnost jednotlivých skupin, tak iniciativa všech národních delegáti\. komise přinese dobré Výsledky v hodnotných
referátech
na XIU. kongresu FIG ve Wiesbadenu v září 1971.
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Seminář o geodetických
vojových zemích

pracích v roz-

teriální vybavení, dopravu, pr-acovníky atd. Podmínkou
I1spěšné činnosH geod8'ta v zahraničí je také poho1tovost a jednoznačnost
v ,rozhodování.
V dalším referátu se Ing. M. Klimeš zaměřil na pr,ogram technické pomoci OSN a možnosti československých geodetii-expertii.
Přednášející
p,racO'v,al po dva
528 : 374.5 (437)
rO'k~ ja..ko .expert OSN v Somálskll a seznámil l1častlníky
semmáre 'se zkušenostmi,
kter-é za tuto dobu získal.
Výbor odborné skupiny pro geodetické
zá'klady a
Jeho hlavními úkoly byly: výcvik místních technických
mapování při ČVTS společně
se Závodní poboč'kou
řízení
výstavby
zeměměřického
pracoviště,
ČVTS p!'1 n. p. InžEJll1ýrsk,á ge,odézle v 'Hrne us PO'- kádr~,
řízelll odborných prací a příprava k budování geode1ticřádal
4. prosince
1969 'seminář,
,který 'se zabýkých základii a k mapování. Kromě odborných znalostí
val geodetickými
pracemi
v rozvojových
zemích.
je nutné, aby pracovníci technické pomoci OSN ovládSeminář se 'konal v sále Muzea dělnického
hnut!
lí světový j.azyk použív8lný v rozvojové zemi, měli záBrněnska na nám. Rudé armády od 9.30 do 16.00 hod.
,kladní pedagogiclké schopnosti
pro výchovu te'chnicReferáty přednesli Ing. L. Skládal, CS~. z VÚGTK v Prakých kádrii, uměli řídit automobil,
psát na stroji,
ze, Ing. O. VO'sika, CSc. z ČVUT v Praze" Ing. V. Ellner
vyznali se v diplomatických
protokolech
atd. Po odze Stavexu v Praze a Ing. M. Klimeš z n. p. Inženýrborné stránce jsou odborníci v ČSSR vesměs dobře
ská geodézie v Brně. Ing. J. Sokolik z n. p. Inžlnie'rská
připr,aveni pro geodetické pr,áce v rOlLvojových zemích.
geodézia v Bratislavě nemohl pro onemocnění
přijet
Nedostatkem je obvykle špatná znalost j'azy'ki'l a malé
a přednést připravený referát.
zkušenosti z ge,odetických prací v zahraničí.
Ing. M.
Ing. L. Skládal, CSc. se ve svém re,ferMu zabýval
Klimeš považuje za výhodné rozvíjet .a propagovat
llodmínkaml
vývozu geodetlclkých
a kartografických
v zahraničí především vývoz prací v oblasti InženÝ'rské
prací. Přednášející
vycházel
z podrobného
rozboru
geodézie.
hlavních zahranlčníchorganlz,ací,
které
kOlIJ'ají větší
Předložený text posledního referátu Ing. J. Sokolíka,
zeměměřické
práce v rozvojových
zemích. Budování
kte,rý se omluvil ze, zdravotních
diivodi'l obsaho,val
geodetických podkladi'l a mapov,ání v těchto zemích
jeho poznatky a zkušenost! z Cejlónu. V přednášce je
podporuje
Hospodářská
a sociální
rada OSN, aby
stručně popsána organizace
a pracovní náplň geodemohly být vytvořeny
potřebné
podklady
pro využití
tické služby na Cejlóně, výchova zeměměřických
kádpřírodních zdrD'ji'l ,a výstavbu priimyslu apod. Nejpřízri'l a pomoc OSN, příprava a účel mapování ve, velkém
l~ivějŠí situace k exportu zeměměřických
prací se je,ví
měřítku a způsoby evidence vlastnictví pi'ldy. V závěpro evropské země v Africe, protože' Jižní Amerika je
ru referátu
jsou vysloveny nejdůležitější
předpoklady
pod silným vlivem severoame'rických
mapo'vacích firem
I1spěšné činnost! zeměměřických
odborníkii v rozvojoa v Asii piisobí převáŽ'ně japonské firmy. K zajištění
vých zemích.
úspěšného e'xportu uvedl Ing. Skládal čtyři základní
Odpoledne byly předneseny diskusní příspěvky, pro.předpo,klady: vybavení pracovnlkii moderními př l/SJtwji,
mítnuty vybrané snímky a 'Schv,áleno doporučení účastvypracování a ověření
nových metod a technologií
níkii semináře.
'
k budování geodetic'kých podkladi'l a mápování, vytvoV prvním diskusním příspěvku seznámil Ing. Z. Marření pružné vývozní organizace
v oboru geoctézie a
šík, CSc. účastníky semináře s organizací zeměměřičkartograf1e a di'lsledné zajišťovA'ní propagace riiznými
ké služby v Kanadě, se stavem geodetických a mapoprostředky.
vacích p'rací a I1rovní pracovní
náplně
státlních a
Druhý referát byl věnován geodetic·kým pracím při
soukromých zeměměřických
složek, Ing. Slaboch proprojekci
přehrad
v Ghaně. Tuto zail:ázku převzal
mluvil v dalším di:skusnímpříspěvku
o 'svých zkušeHydroprojekt.
Ing. O. Voslka, CSc., kte,rý se l1častnll
nostech z Anglie; vY'světlil prIncipy a metody vývozu
po dva roky prací na budování geodetických podkladii
geodetic,kých pr1ací z Anglie do' rozvojových zemí ceinformoval
l1častníky
sem~náře
poutavou
formo~
lého světa, zmínil se o konkurencI íednotlivých podnlo organizaci měřických a výpočetních prací ao obtížki'l a upozornil na zpi'lsoby nabídeik a sledování obnÝ'ch pracovních
a zdravotních
podmínkách při práci
chodních možností anglickými firmamI v oblasti geodézle
v džungli. V tropických oblastech, zarostlých nep,ronlka mapování.
nutelnou vegetací, s řídkou geodetickou sítí, je třeba
Pr,acovní pr-osti'Gdí v Kanadě, Somál!sku a Ghaně Zlnačpočítat 's delší aklimatizací,
s velmi malou produktině přiblížilo promítání zajímavých barevných snímki'l.
vitou práce, se zceIa odlišnou mentalitou obyvatelstva,
Přednášející
I diskutující
se v podstatě
shodovali
souvIsející s níz'kou kulturní
a hosp.odál'S'kou Úl'ovní,
v předpokladech
a· požadavcích na zeměměřické inžeapod. Pracovní podmínky jsou nepříznivě ovlivněny vynýry, kteří jS()u vysílánI ja,ko experti do rO'zvo'jových
sokými denními teplotami, vlhkým podnebím, mno'žstvím
zemí.
jedovatých hadii a nepříjemmého hmyzu. Ing. O. Voslka
V z~věru byla přijata
některá
doporučení,
jejich~
zdiiraznil také nutnost přizpii'sobení se spollečenským
s~lnělll by podstatně zlepšilo mo'žnost! vývozu geodeticpoctmínk,ám, dosud platným v rozvojových zemích. To
kych a ~artografických
prací do l'O'zvojových zemí. Je to
se týká zejména osobního vybavení, oblečení, výběru
předev.slm. vytvoření spe~ializované
Instituce, pro vývoz
bytu, auta, styku s podřízenýIIii apod. K vytvoření přígeodetIC.kych a kartografrckých pr·.aci, di'lsledné sledování
znIvých předpokladi'l pro zeměměřické práce v zahra~YP3a?ých konkursii na geodBtlcké, mapovací a jiné proničí, patří spolehlivé,
podrobné a čerstvé informace
J~kClll I?-ráce v zahraničí, systematick,á příprava pracovo místě pobytu.
lllki'l. z~razenýc~ v kádrových Telzervách pro prác~ v zaPo krátké přestávce a občerstvení následovala předhramčl, zkoumaní vhodných metod budování bodových
náška Ing. V. Ellnera o pracovních podmiI'Jkách geoďe,polí ~ .mapováll1í, cilevědomá propagace č'eskoslO'veniské
ta v r02vojových zemích. Přednášející zevšeobecnil pogeodezIe a kartografle všemi dostupnými formami v zaznatky získané při geodetických pracích v zahraničí a
hraničí apod.
vytyčil hlavní zásady, kterými by se měli řídit geodetl
Seminář o geodetických pracích v rozvojo,vých zemích
vysHaní do rozvojových
zemí. Diiležitým
faktorem
vedl p~edseda českého výboru odborné skupmy 1705 pro
úspěšné práce je svědomitá
a cílevědomá
příprava
geodetlC'ké ~áklady prof. Ing. dr. Josef Vykuti! společně
doma. Vedle prohloubení
odbol'lllých znalostí je třeba
s Ing. Lubošem Rosíkem, který byl hlavním organIZátověnovat největší I1siH zvládnutí
dorozumívacího
jazyrem semináře. Všichni účastníci, kterých bylo 60 obdrka, zejména běžné konverzace. Malá pozornost byla doželi sborník pěti přednášek.
'
sud věnována společenské
výchově, jejíž o'Vládání je
Velkou zásluhu ci I1spěšný pri'lběh semináře ,a jeho
Jednou z podmínek zdárného plnění I1koIi'I. Samozřejorganizaci má zejména Závodní pobočka ČVTS při n.
mým předpokladem
každého geode'ta, vysílanéhol do
p. Inžený'Tská geodézie v Brně ,a pOchopení a a:ktivní
rozvojových zemí, je dobrá fyzická 'kollldice a ne1jnutpomoc tohoto podniku.
nější zdr'avotnic'ké ZIl1alostl. Je třeba znát hlstoril země
• Závěrem je možno konstatovat, že seminář měl dobrou
její tr.adice, zvyky, l{lImatic~é podmínky, organizaci
uroveň a jeho náplň uspokOjila očekávání většiny přígeodetJc.ké služby, stav geodetlC'kých podkladi'l atd. Vytomných.
sílaný pracovník
sl má připravit
podrobný program
cesty,' upřesnIt náplň prací, stanovit požadavky na maVoe. Ing. Zden{!k Neuosl1d, CSc., VA AZ u Brn{!
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Př{nos geodetů

U pl.'íležitost! výstavky budou uspol.'ádány následující
přednášky:
30. 4. 1970 v 8.00 hod. v n. p. Priimstav, Praha 1, Opletalova ul. 41 v Rudém koutku (suterén), přednáška Ing.
L. Skládala, CSc., na téma "Použítí blízké totogrampro

z;išťování

deformací

staveb

a

stavebních

13. 5. 1970 v 10.00 hod. v n. p. Pražské silniční a vodohospodál'ské stavby, U R3.dnice 5, Praha 1, v 1. patře
přednáška Ing. Dr. T. Jelínka na ,téma "Technické mapy

z

hlediska

dodavatele

stavebních

prací".

26. 5. 1970 v 9.00 hod. v n. p. Vodní stavby, Jankovcova
63, Praha 7, II. patro, přednáška na téma "Uplatnění
moderní měřické techniky
(gyrotheodolity;,
dálkoměry
a lasery) pro stavební účely",

elektronické

zajistí
VŮGTK.
23. 6. 1970 v n. p. Stavby silnic a železnic, Národní 10,
Palác Dunaj od 10.00 hod. v zasedací síni č. 401, ,IV.
patro, přednáš.ka Ing. L. Skládala, CSc., "Uplatnění DTM
pro pro;ektování
liniových
staveb" a Ing. Luňáčka na
téma "Výstavba dálnic v ČSSR".
9. G. 1970 v n. p. InžE1nýrské aprtlmyslové
stavby, nám.
Kubánské revoluce č. 1391, Praha 10 v II. patře, přednáška Ing. Dr. V. Staňka na téma "Geodet v investiční
výstavbě" a Ing. J. Scháňky na téma "Geodet na sídlišti".
9. 9. 1970 v ministeTstvu stavebnictvf, Na pol.'l:čnl:mprávu 1, přednáška Ing. Dr. A. JeUnka na téma "Funkce odpovědného geodeta" a přednáška
In? F. Cálka na téma
"Spolupráce
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Invest/čn{ výstavbě

Pod tímto názvem byla dne 17. 3. 1970 otevfena v n. ,po
Montované stavby, Revoluční ul. č. 7 v Praze 1, putovní
výstavka, kterou obětavě připravili členové místní pobočky stavebních geodetů Praha ČSVTS.
Při zahájení výstavy se konala beseda zástupců zainteresovaných
institucí, na níž pronesli 'pozdravné projevy: předseda odborné skupiny pro inž. geodézil CVTS
prof Ing. Dr. V. Krumphanzl, předseda CVTS pro geo. dézil a ikartografi1 (CVTSGK) Ing. J. Kouba, nám. předsedy CÚGK Ing. F. Radouch, nám. ředitele n. p. Montované stavby M. M'ltoušek, zástupce
min. stavebnictví
Ing. S. Mach a zástupce n. p. Vodní stavby Ing.Z. Lefner, vedoucí odboru technického rozvoje a vývoje.
Putovní výstavka bude instalována
v následujících
podnicích a institucích:
1. 4. - 17. 4. 1970 v n. p. Vojenské stavby, Revoluční 3,
Praha 1,
20. 4. - 7. 5. 1970 v n. p. Průmstav Praha, Opletalova
41, Praha 1,
11. 5. - 22. 5. 1970 v n. p. Pražské silničnI a vodohospodářské stavby, U radnice 5, Praha 1,
25. 5. - 5.6. 1970 v n. p. Vodní stavby, Jankovcova 63,
Praha 7,
8. 6. - 19. 6. 1970 v n. p. Inženýrské a průmyslové
stavby, 'nám. Kubánské revoluce č. 1391, Praha 10,
22. 6. - 3. 7. 1970 v n. p. Stavby silnic a železnic, Národní 10, Praha 1,
G. 7. - 17. 7. 1970 v n. p. Výstavba kamenouhelných
dolů Praha, nám. I. P. Pavlova 3, Praha 2,
20. 7. - 31. 7. 1970 v n. p. Pozemní stavby Stavařov,
Kremelská 1174, Praha 10,
3, 8. - 14. 8. 1970 v n. p. Konstruktlva, závod Dl, Na
Hřebenech 2, Praha 4-Pankrác,
17. 8. - 30. 8. 1970 na Českém 'Úřadě geodetickém a
kartografickém,
Hybernská 2, Praha 1,
1. 9. - 11. 9. 1970 na ministerstvu stavebnictví, Na poříčním právu 1, Prahá 2,
14. 9. - 9. 10. 1970 na CVUT, K3.t. speciálnl: geodézie,
Husova5, Praha 1,
12. 10. - 31. 10. 1970 na Střední průmyslové škole zeměměřické, Pod Táborem 300, Praha 9,
1. 11. - '15. 11. 1970 na Střední priimyslové škole stavební, Dušní 17, Praha 1.
.

metrie
prvkíl".

obzor

ČaGK SQ itaveĎnictl)fm'.

kterou

Skl

Zastavili:
Bratislava

Darina

Cvangová,

Ing. Tozel Petrc1š, CSc., SVST,

KG -:- Katedra geodézie
KGZ ...:...Katedra geodetických základ ov
KM - Katedra mapovania a pozemkových

I1prav

KG B in der Vojtech Skl1ška presnosti teodolitov
KM B e ť k o Boris Stl1dia úvodného projektu polnohospodárskeho
závodu JRD Slovenský Grob
KM D I' i n k a Peter
StI1dia cestnej siete a honového
usporiadania JRD Slovenský Grob
KM F é r e n č I:k Alfonz Stl1dia smerného I1zemného
plánu sídllska a zastavovacieho plánu v obci GeŠBjov
KM G a v u I a Michal Stl1dia I1vodného projektu pornohospodárkeho závodu JRD Láb
KM G o I d s c hm i dto v á I:udmila Stl1dia smerného
I1zemného plánu sídliska Slovenský Grob a zastavovacieho plánu pornohospodárskeho
závodu JRD
Slovenský Grob
KM H u m e n í k Ján Stl1dia cestnej siete a honového
usporiadania v obci Gešajov
KM H u P k a Vladimír
Stl1dia I1vodného projektu polnohospodárskeho
závodu v obci Gešajov
KG I 1 I o Pavol Projekt príručnej hospodárskej mapy
Slovenska
KM K meť
Kazimír Stl1dia vodohospodárskych
a rekultivačných opatrení Slovenský Grob
KM K o I e s n á č Josef Stl1dia cestnej siete a honového usporiadania v obci Láb
KM K o v a i' I:k Oldi'ich Stl1dia smerného
územného
plánu sídliska v mierke 1: 5000 (1: 2880) a zastavovacieho plánu v obci Chorvatský Grob
KGZ K r n á č Martin Odvodenie parametrov rotačného
ellpsoidu z dvoch meridiánových oblúkov
KG K s e ň á k Stefan Aerotriangulácia
na multiplexe
KM K ú d e I a Peter Stúdia I1vodného projektu polnohospodárskeho závodu v obci Ivánka pr! Dunaji
KGZ L a zd I' Alexej Výpočet zemepisnej šírky z pozorovaní MGR
KG M a I' k o v á
Zita Vyhotovenie
plánu pozemnou
stereofotogrametriou
KGZ Mel i c her Ján Astronomické určenie času a jeho spracovanie
za obdobie január-marec
1958
z pozorovaní MGR na AGO
KG Na g y Ernest
Skl1ška funkcie a pl'esnosti prekreslovača SEG IV
KM O s u s k Ý Rudolf Stúdia smerného územného plánu sídl1ska v mierke 1: 5000 a zastavovacieho
plánu v obci Ivánka pri Dunaji
KG P e t l.'í k Roman Vyhotovenie mapy diferencovanou met6dou
'
KG P I ach t a I:udovít Vyhotovenie leteckého
fotoplánu prekreslením po vrstvách
KG Pih o ň o v á Viera Signalizácia
vUcovacích bodov (štúdia tvaru, velkosti a farby signálov na makete)
KGZ P u s taj o v s k á Helena Konformné
zobrazenie
Besselovho
elipsoidu
na Krasovského
ellpsoid,
transformácia sl1radníc do projekcie Gaussovej-Krugerovej a výpočet modulov skreslení s vyhotovením
kladu listu tejto projekcie
KM P I' i P u ten Pavel Stl1dia úvodného projektu polnohospodárskeho
závodu JRD Chorvatský Grob
KM R e m e ň o v á Olga Stl1dia vodohospodárskych
a
rekulUvačných opatrení v obci Cl,1orvatskt Grob
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• KM R e p a s k Ý Pavol Stádia cestnej siete 'a honového usporiadania v obci Ivánka pri Dunaji
KGZ S m i ž a n s k Ý
František
Výpočet
geoelektrických odporových anomálií
KM S i d I o Jozef Stúdia cestnej siete a honového
usporiadania JRD Chorvatský Grob
KG Val e nt o v i č Ivan Vyhotovenie
štátnej
mapy
1: 5000
KGZ Z a a r Július Doplnenie miestnej trigonometrickej
siete v priestore Observat6ria SVST v Bratislave

KM B a k Karol Stúdia súhrnného
projektu pozemkových úprav JRD v obci Štefanová okr. Pezinok
KM B e n e d i k o v i č Vojtech Stúdia súhrnného
projektu pozemkových úprav JRD v obci Borová okr.
Trnava
KG Bit t e r e r Ladislav
Úvodný projekt pre mapovanie v mierke 1: 50 000 fotogrametriekou
met6dou
,
',' '
KG Dub r o v a Vladim1r Zamerania lokality fotogrametrickou met6dou
.
KGZ For i n t Michal Súčasné vyrovnanie súradn1c viac
trigonometrických
bodov spojeným preUnan1m. Vyrovnanie výš ok bodov určených trigonometricky
KM G r o I i c h Jozef Vyhotovenie:
a) mapy 1:2000 Ziharec č. m. 1. 8-5/1,
b) geometrického
(polohopisného)
plánu
novej
pošty v Bratislave
KG Há j e k
Milan Projekt
mapovania
v mierke
1 : 10 000 fotogrametrickou
met6dou
KM H I a va t Ý Ján Dokončenie mapového listu 17/2
k. ú. Rača v mierke 1: 1000 a vyhotovenie výškopisu
KG H r i ň á k Michal Vyhotovenie technicko-hoSpodárskej mlipy vmierke
1: 2000
KM C h u d a nič
Michal Stúdia súhrnného
projektu
pozemkových úprav JRD v obci Plavecký Sv. Peter,
okr. Malacky
KG I van Jozef Vyhotovenie mapy v mierke 1:10 000 diferencovanou
met6dou
KG Já no š 1k Vlliam Vyhotovenie fotoplánu prekreslen1m po vrstvách
KG K e v ic k Ý Dušan Aerotriangulácia
a 'vyhodnotenie na multiplexe
KM K o P á č i k Alojz Stúdia súhrnného
prójektu pozemkových úprav JRD v obci Nová Lipnica, okr.
SamorIn
KGZ Kr e j č I Oldřich
Súčasné vyrovnanie súradnic trigonometrických
bodov spojeným pretlnan1m a posúdenie presnosti
určenia polohy bodov
KM K r i ž k a Ivan Stadia súhrnného projektu pozemkových úprav JRD v obciach Mošovce, Kr1ž n/Váhom, Vieska, okr. Nové mesto n!Váhom
KM K u j a n Dušan Dokončenie mapového listu 16/4
k. ú. Rača v mierke 1: 1000 a vyhotovenie výškopisu
KG Lat t a v á Irena Projekt vyhotovenia mapy politického rozdelenia Afriky v mierke 1: 40 000 000
KM L e š č e n k o Vasil Vyhotovenie
topografického
originálu mapy 1:5000, č. m. I.:L-33-12-(56)
KM Lup t á k J;jubomír Stúdia súhrnného projektu pozemkových úprav JRD v obci Potvorice, okr. Nové
Mesto n. Váhom
KM Ma r k o v i č Ivan Vyhotovenie topografického originálu mapy 1:5000, Č. m. I.: t-33-12-(40)
KGZ Med r i c k Ý Marian Vyrovnanie nivelačnej siete
II. rádu, pripojenej na I. rád
KG N a z II. d Michal Rozbor ,presnosti
polohového
zhustenia bodového podkladu sn1mkovými trianguláciami
'
KGZ O r š u lov á Mária Geoelektrické
anomálie
pre
nekonečný kruhový valec
KM Por u b s k Ý Bohu&~av Stúdia sťíhrnného projektu pozemkových l1prav JRD v obci Dlh4, ,okr. Pezinok

KM R u s ň á k Vladimlr
Štúdia súhrnnéhoprojektu
pozemkových úprav JRD v obci Suchá n./Parnou, okr.
Trnava
KG S i m o n o v Vladimlr Fotogrametrické
zameranie
architektúry
KG S ta n ě k Vlastimil
Zisťovanie posunov pevných
bodov trigonometrickej
siete na priehradách
KG Š á g a Ján Vyhotovenie fotoplánu s fotogrametrickým zhustenlm bodového podkladu
•
KM Šev č I k Ján Štúdia súhrnného projektu pozemkových úprav JRD v obci Jánošíková, okr. Samorln
KGZ T ran č 1k Ivan Vyrovnanie
nivelačnej
siete II.
rádu pripojenej na I. rád
KGZ Van č o Milan Určenie zemepisných súradnic pomocou pasážnika postaveného
mimo meridian
KG Van í k Stefan Vyhotovenie
technicko-hospodárskej mapy v mierke 1: 2000
KGZ Van k o Ján Vyrovnanie siete velmi presnej ni velácie. Prevod ortometrických
výšok na výšky dynamické
KGZ Va r g o v i č Michal Vyrovnanie
tri'gonometrickej
siete I. rádu meMdou Krilgerovou li Křovákovou.
Zhodnotenie oboch met6d
KM Voj t 1šek František
Vyhotovenie:
a) mapy 1:2000 Ziharec, č. m. 1. 8-4/3,
b) geometrického
(polohopisného)
plánu novej budovy SVST v Bratislave
KG Z a č a I Stanislav
Použit1e mult1plexu v bUzkej
fotogrametrii
KM Zd r á v e c,k Ý Juraj Stúdia súhrnného
projektu
pozemkových úprav JRD v obci Plavecký Mikuláš,
okr. Malacky
KGZ We i s s o v á Jana Zobrazenie Besselovho eliplsoidu
na Krasovského
elipsoid pretlnanlm
po normále.
Vyhotovenie rámca mapového listu a kilometrovej
siete1: 10 000 M-34-112-A-d v Gaussovom Krilgerovom zobrazen1

Literární ceny čMT -- SNTL
za rok 1969 uděleny
u přBež1tosti zahájení oslav 75. výročí založeni Ceské
matice /technické byly dne 13. března 1970 v reprezentačních místnostech ,SNTL v Praze vyhlášeny literární
ceny Ceské matice technické a SNTL - Nakladatelství
technické literatury za rok 1969. Tyto ceny se každoroč- .
ně udělují za po.vodnl idBa, která významným zpo.sobem
přispívajlk
rozvoji československé vědy a techniky.
Porota složená z význačných představitelů
našeho vědeckého a technického
života, jednomyslně
rozhodla
udělit ',tyto ceny:

Výpočet betonových
city
(Redlstribuce

rámcových

konstrukcí

podle plasti-

sil a momentd)

autorO Ing. Mlllka Tichého,
nlka, CSc.

DrSc.,

li

Ing. Josefa Rákos-

II. cenu 8000 Kčs za knihu
Teoretické

základy

jejlmž autorem

chemického

inlenýrství

je prof. Dr. Ing. Emil Slav1ček.

III. cena 7000 Kčs za knihu
Vytápěni

,8

větrání

jejímž autorem
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je Ing. Dr. Jaromír Clhelka s kol~ktivem.

Z geodetického

kalendáře

(duben, 'květen, če'rven)

8. dubna 1880 - před 110 lety se nar-odil v simbirskě
gubernii N. O. S čet k i n, vynikající ,ruský geodet. Pracoval na Pulkovské 'fistl'onomické observatoři a po této
době pr-ováděl důle,žHé astroIl!omické práce na Sibiři. Za
jeho cenný spis EfemHridy hvězd 'k určení času pod~e
metody prof. Ztngera [1901] ,do3>talose mu uznání Od
ruské Geogr'afioké společnosti. V roce 1903 byl jmenován náčelnf:{etIIl geod. oddělení voj. zeměpisného ústavu. Později byl náčelníkem zeměp. oddělení na Kav'kaze, kde jeho práce vynikla hlavně za vál'ky 1914-1917.
Svými pracemi vzbudil v cizině velkých pozorností. [Zemřel 2. ledna 192'7.)
12. dubna 1915 .- před 55 lety se narodil v Podmoklech ing. Jaromír TI u stý, docent organizace, ekonomie a plánování v geodézii ,a 'kartografii a vedoucí k,a'tedry speciální geodézie stavební fakulty CVUT v Praze.
V roce 1962 zúčastnil se vědeckovýzkumných [prací expedice čs. egyptologického ústavu U. K. 'v Egyptě. úkolém bylo vyhledat (měřicky) ZHacený Jižní chrám ze
4. stol. n. I. v Nubii, v Táfě!atd. Cs. výpl'!iVUvedl univ.
prof. Zbyněk Žába. Do,c. Tlustý v oblasti technické se
zabývá využitiím laseru 'v geodézii la důlním měřictvL
Vyvinul se svými spolupr-acovn~ky lIlělkolilk uni,kátních
přístrojů 'využití laseru, a to laserový teodolit a laser-O·
vé pl'ovažovače. V oblasti ekonomické pracuje na využívání me'to,d síťové analýzy při plánování a řízení proje.ktování v některých geodetických pracích. Pro posluchače napsal skripta Ekonomická organizace a plánování v geodézii a 'kaTtogr'afii [1965). Je členem vědecké
rady stav. faJkulty CVUTv Praze a řešitelského kolelktivu
stát. úkolů badatelského
výzkumu Hornického ústavu
ČSAV.

23. dubna 1980 - před 10 lety zemřel 'v Praze ing.
Julius M i k u 1a, zástupce ředitelE: Střední průmyslové
školy zeměměřické v Praze. Na škole přednAšel geodetické počtářstvL Po nekolik roků působil jako asistent
na ústavě geodez:ie na Ce:;ké vysoké škole technické
v Praze. Ve své p'raxi prošel několilka měřickými úřady,
pa,k oddělením pro no~é měření Prahy a iriangulační
kanceláří. V r. 1945 byl 'pověřen funkcí dohléda·cího měřického úředníika. ve sp'rávním oddělemí X. finančního
ředitelství 'v Pr,a'Ze. Později p,racoval v min. itechniky.
Od r. 1950 působil nejprve' ja'ko externí učiltel na SpSZ
v Praze a tři ro~y na to jaJkořádnÝ'4čitel.
Od r. 1953
byl zástupcem ředitele školy. (Narodil se 1. října 1898
v Bystrém u Poličky.)
3. května 1905 .- před 65 lety se mrodil ~ Jeřicích
u Hořic ing. Dr. Bohumil P o u r, em. generální tajemník
býv. Inženýrské 'komory a dnešní vedoucí provoz.ně plánovacího odboru a zástupce ředitele St. úst'avu ·pro pr-oj.
uhelných závodů. Byl dlouholetým asistentem v ústavu
pra.ktické geometrie na CVUT v Praze, .kde si os~ojil
meltodiku vědecké práce. Vi letech .1937-1950 byl 'Odpovědným redakto,rem Z. V. ,a v letech 1946~1950 vedoucím redaktorem
Věstníku i~ženýrské koffi.o'l'Y. Působil
té-Ž něk:oU:k let na zeměměřické fakultě jako externí
učiteL VI'. 1946 vydal v nakladatelství
Práée knihu
O nové inženýrství, v níž nlalzn'ačil fl1ll1lkciinženýra při
budování soc. sMtu po skončení 'vAlky. Jehoooborná
činnost je mnohostl'annA, zvlAště široká znalost ekonomicko-politická a. technic'ká.

v Praze. Z,a svého života přispíval do, s,bírek geodetických mnoha cennými dary. V r. 1950 byl jmenován zakládajícím členem musea. Na vysoké škole technic'ké
pracoval pod profeso,rem Novotným a 'pTOf.dr. Pantoflíčkem. Svým působením na' ško,le vyor'a! hlubolkou brázdu
ja'k po stránce Ipedagogiclké ,t'El'ki po stránce vědecké.
Byl pilným ,spolupracovníkem při vydávání všech tří
dílú (3. vydání) učebnice prof. Novotného Kompendium
geodézie a sférické astronomie. Když byl prof. Pantoflíč,e'k po pl'Vé světové válce v Paříži na mÍiro~é konferenci jako vedoucí čs. kartografické skupiny, suploval
Lrlg. Koltten .po celý rok před:náš~y z nižší i 'vyšší geodézie. S prof. P'alIltoflflč'kem'redigo~al Automapu CSR,
která 'byla vydána v letech 1926-1930. (Zemřel 12. září
1950 v Praze).
24. května 1905 - před 65 :lety se narodil v Žil1ně
ing. Ján M i k u š a, profesor mapování ,a lPozemkových
úprav SF-SVŠT IVBratislavě. Po bohaté civilní i ,státní
měřické praxi byl povolán ve školním roce 1939/40 na
nově ote'vřenou SVŠT, kde jako ,suplent přednAšel ge.odeZli pro všechny směry. V r. 1940 byl jmenován mimořádným pl'ofes'o'rem a Ipřednostou ,Úst,avu 'pozem,kového
'katastru. V roce 1941 byl děkanem speciálných nauk a
dlouholetým předsed-ouZ'kušební
k'omise pro II. státní
zkoušku zeměměřického inženýrství. V r. 1946 byl jmenován 'řádným pr-ofesorem. Svoji ,odbornou a 'pedag'ogickou čiunoslU se cele věnuje poz. k'atastru, kat. !V~měřovA,nf,mapování, 'pozemkovým úpra'vám a topografickému
ma,pování. Pro posluchače zeměměřic,kého inženýrství
napsal skripta o mapování a pozemkových úpravách, jakož napsal celou řadu článků v odborných časopisech.
Prof. Mikuša má veliké zAsluhy o zavedení úplného vysokoškolského studia zeměměřického inženýrství na SVST
na Slovensku.
10. června 1885 - před 85 lety se iUal'odil v C. Budějovicích ing. František Muž í k, em. vrch. měř. ra·da
min. Hnancí v Praze. Do měřic'ké služby nastoupil v r.
1909 do kat. měř. úřadu v Praze, kde později provedl rozsáhlou reambulanci pražské obce Libně. V době působení
u odd. nového měření provedl nové měření části města
Berouna, Buštěhradu, Dobřichovic, Chlumu u Třeboně a
ChornU'tova. V 'r. 1919 ,byl povolán do zřizované 'trianguLační k'ancelAře min. financí. V r. 1923 Ibyl přechodně
přidělen čsl. delegaci :komise pro 'stanovení hranic čsLmad'arsiké -ačsl.rumunské.
V ,1'. 1925 v nově zřízelllém
odd. pro geodetické zAklady v min. financí byl sem přeložen lB pověřen revizní prací t'riang. Ikanceláře. V do'bě
nesvobody byl Ipřidělen do ZÚ Cechy-Moralva a 1P1'acoval ,převAžněv administrativě. Po r. 1945:;8 ~ti81'vedouc~m :tohoto úř:adu, kde jeho činnost spočívala 'vedle reorganizace úřadu, hlavně Ik 'soustředění měřic:ké služby.
Když byla osnova zá'kona o :sjednocení zeměměřioké
služby 'koncem r. 1947 schválena, odešel v lednu 1948
do 'výslužby. [ZetIIlřel 18. Ipl'osince 1968 v Prlaze.)
10. června 1875 - před 95 lety zemřel 'V Miláně ing.
major f. Por l' o, italský topografa
později podnikatel
a pr,ofesor, známý pracemi a konstrukcemi IVoptice la
fotograIIlJmetrii [olbr'azový teod'Olit, panoramatieký
obj~ktiv, snímkoměrný teodoHt za použití Porro-Koppého
systému). [:Narodil se r. 1801 v Pignel'olu 'v ltaliL)

10. června 1955
,před 15 lety zemřel 'V Minsku
akademik-geodet Vasilij Vasilijevič Pop o v, zasloužilý
J)r-acovník vědy a techni,ky a nositel Leninova IMdu, ŘAdu
práce ,aj: Odp6čá.tku Velké vlastenecké vAlky až po r.
1949 'vedl 'k'atedru geodezienovosibirského
geodetiCikého
institutu. Během ~íce 'ne,ž 45letéČ'innosti
vědecko-pec
dagogic'ké vychoval stovky inženýrú-geodetů
a vědeckých pl'acovníků. Uveřejnil více než 50 vědeckých prací. Jeho ,p,ráce Vyrovnání ,polygo.ruových sítí byla přeložena do mnoha cizích jazyků. Prohloubil základy teorie
metody nejmenších ,ČtVHl'CŮ.
Zavedl do pl'axe lomp.né zá·
15. května 1880 .- před 90 lety se narodil v KBIIl1e- kl,actny ,a Ipolygonometrii I. řádu, místo tr-ia'nguIMmích
řetězcíl. tam, Ikde jsou vhodné podmínky. [Narodil se
nici, okres Humpolec Ing. Alfred K o t ten, adjunkt na
r. 1877)
vysoké škole staveb. inženýrství v Praze. Byl spoluzakladatelem 'geodetické skupiny v Technickém museu

5. května 1985 - před 5 lety zemřel v Pra'ze ing.
František Kr e d ba, významný ,pracovnílk _a odbo'l"nLk
ve sp,dvě státních hranic,' np.jprve v MezistAtní kómisr
pro úpravu hranic v Hradci Králové a Domažlicích. Později u ministerstva
vnitl"a (spráV1a stAmích hranic).
S'voji zeměměřic.kou p'r'axi započ,al v r. 1930 u ředitelství
pro stavbu vodních cest. Svoji úřední činnost skončil
ve středoče'Slkém KNV. (Narodil se 9. srpna 1902 v Libichově, okres Mladá Boleslav.)
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Doporučujeme Vám IcMíiku
Prof. Ing. Matěj P ok o r a a kolflktlv

Geodézie pro posluchače stavebního
inženýrství
Učebnice je souborným přehledem nižší geodézie. Jednotlivé kapitoly pojednávají o měřických pomůckách a součástech měřických
přístrojů, o měření úhlů, měření délek, měření polohy a výšek; další
stati se zabývají kartografií, mapóváním, vyrovnávacím počtem
a inženýrskou geodézií.
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Definice geodézie, její úkoly a spolupráce s dalšími
vědními obory. Základní zeměpisné pojmy.
Tvar a rozměry zemského tělesa: referenční plochy
Pomůcky k vytyčení vodorovného a svislého směru
Pomllcky k měření malých délek a úhlll
Pomúcky k vytyčení úhlů stálé velikosti
Sklonoměry
Planparalelní
deska a optický klín
Čočky a jejich vady
Lupa - Mikroskop - Dalekohledy - Ustanovky Stojany
Teodolity
Měření vodorovných úhlů
Měření svislých úhlů
Magnetické pomůcky a přístroje
Měření délek měřidly
Měření délek optickými dálkoměry
Měření déle,k novodobými dálkoměry na fyzikálním
principu
Základy polohového měření
Souřadnicové výpočty v základním bodovém poli
Podrobné měření metodou pravoúhlých souřadnic
Základy a metody výškového měření
Nivelace
Trigonometrické a barometrické měře,ní výšek
Způsoby znázorňování terénu
TVB'ryterénu a jejich znázorňování vrstevnicemi
Tachymetrie
Způsoby čtení na lati - Práce kancelářské
Grafioká rtachymetrie
Fotogrammetrie
Mapová díla na území ČSSR
Rozdělení map - Využití map ve stavebnictví
Redukce a r8'pl'odukce map
Určování ploch a objemů
Vytyčovací práce
Měření deformací inženýrských staveb a konstrukcí
Metody určování deformací
Metody měření vodorovných a svislých posuvů
Metoda pozemní stereofotogrammetrie
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Zde odstřihněte

OBJEDNACf
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a p'ošlete na adresu SNTL, odbytové oddělení,

Praha I, Spálená 51

