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528.913 : 912.004.14

ROUBÍK, O., MIKŠOVSKÝ, M.
Prognóza tvorby a vydávání map pro školy a ve·
řejnost do roku 1985
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Č. O,
s. 121-123.

Základní myšlenky z prognóz v oblasti tvorby
a vydávání map pro školy a veřejnost. Hlavní
úkoly v tvorbě a vydávání map v oboru map pro
šlmly, v oboru map pro veřejnost, v oblasti tema-
tických map, exportu a odborné geodetické a kal"
tografické literatuře. Informace o technických
problémech redakčních prací.

528.414.021.7

VALOVIČ, J.
Možnosti polygonizácie s použitím svetelnýclt
dialkomerov
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, č. 5,
s. 123-128, 5 obr., 4 tab., lit. 4.

Prípustná dížka hlavného a vedlajšího polygóno-
vého ťahu pre k!asickú metódu (2 km, 1,2 km]
a pri použití elektronických dialkomerov (5 km).
Použitie svetelných dialkomerov a sekundových
teodolitov pri polygonizácii ponúka možnosť po-
užit polygónové ťahy aj dlhšie ako 5 km (takmer
nezávisle od tvaru ťahu). Názorné príklady. Mož-
nosť efektívnejšieho využívania svetelných dialko-
merov pri budovaní bodového pola metódou poly-
gónových ťahov.

528.74 : 528.93 : 681.3

PICHLíK, V.
K digitálnímu vyhotovení map urbanizovaných
oblastí v měřitkn 1: 1000 metodou letecké loto-
grammetrie a poznatky z realizačních prací -
1. část

Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, č. 5,
s. 128-138, 13 obr., 4 tab., lit. 14.

Ověření možnosti digitálního mapování urbanizo-
vaných oblastí v měřítku 1 : 1000 fotogrammetric·
kou metodou. Možnosti automatizace při technic·
ko-hospodářském mapování.' Rámcový postup vy·
hotovení digitálních map urbanizovaných oblastí
fotogrammetrickou metodou.

528.385 (437.11 )

BENEŠ, F.
Zvláštní nivelační síť hlavního města Prahy z ro-
ku 1972
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, č. 5,
s. 138-143, 2 obr., 4 tab., lit. 5.

Rozsah nové nivelační sítě. Práce stabilizační,
observační a výpočetní. Rozbory přesnosti. Posou-
zení kvality proveden Ý'ch prací a další charakte-
ristiky sítě.

528.913:912.004.14

POYEHK, O. - MHKIIIOBCKH, M.

IIporH03 COCTaBJIeHHR H H3JlaHlIR KapT JlJlR lllKOJl H

06~ecTBeHHocTH JlO 1985 r.

l'eollesmlecKHŘ II KapTorpaqmqeCKRM 0630P, 20, 1974,
No 5, CTp. 121-123.
OCHOBHJ.Ie MblCJIR R3 nporH03 B 06JlaCTH COCTaBJleHRR H

1I3JlaHRR KapT llJIR lllKOJl H 06~ecTBeHHocTR. OCHoBHble

33llaqH COCraBJleHRR R R3llaHRJl KapT B 06JIaCTR KapT

llJlH lllKOJI, B 06JlaCTR Kapr llJIH 06~eCTBeHHocrR, B 06-

'-IaCTH TeMaTRqecKRX KapT, 9KcnopTa R Cne~HaJlbHoŘ reo-

lle3RqeCKOH II KapTorpaqmqeCKoi1: :HrrepaTypbI. CBelleHlIJl

o reXHHqeCKlIX np06JleMax pellaK~HoHHbIX pa60T.

528414.021.7
BAJIOBHq, :tf.
B03MOlKHOCTH nOJIHrOHH3aIIHH C npUMeHeHHeM CBero-

JlaJlbHOMeTpOB.
I"eone3lIQeCKHŘ II KapTorpaqmQeCKHl1: 0630P, 20, 1974,
No 5, crp. 123-128, 5 pHC., 4 Ta6JI., JIHT. 4
llonycrlIMaJl llJlHHa rJlaBHOrO M BropocreneHHoro nOJlM-

rOHaJIbHorO XOJla BblDOJlbHeHHOro KJlaCCU:QeCKHM MeTO-

nOM (2 KM, 1,2 KM) R npR nplIMeHeHHR paJlHOJlaJlbHO-

lofepOB (5 K~r). II pRMeHeHHe CBerOll3JILHOMepOB R ceKyHil-

HhJX TeOJlOJlRTOB npH nOJlRrOHH3aIJ;HH JlaeT B03MOlKHOCTb

npHMeHeHHH nOJlHrOHaJlbHblX XO.IIOBBblIlle 5 KM (npaKrR-

'leCRR He3aBRCHMo OT BHlla xOlla). Hal' JlJlllHble npRMepbl.

B03MOlKHOCTR 6o.'lee Sq.q.eKTRBHoro HCnOJlb30BaHHJl cae-

TOllaJILHOMepoB npH C03llaHHlI onopHI,lX TO'leK MeTOllOM

TIOJlRrOHaJlbHblX XOllOB.

528.74:528.93:681.3
IUIXJIHK, B.

K JlHfHTaJlbHoMY COCTaBJleHHIO KapT yp6aHH30BaHHI>lx

06J1aCTeH B MacIllTa6e 1:1000 MeTOllO~1 aspoq.oTOrpaM-

MeTpHR H CBeneHHH Ha peaJlRaa~IIH - nepBaH QaCTb.

[eOlle3HQeCKUH II KapTorpaq.H'leCKHll 0630P, 20, 1974,
No 5, crp. l28-138, 13 pHC., 4 Ta6Jl., JIHT. 14
I1poBepKa B03MOlKHOCTH llHrlITa.'IbHOŘ C'heMKH yp6aHH30-

BaHHblX 06JlaCTeH B MacIllra6e 1:1000 q.oTorpaMMerpH-

QeCKHM MerOllOM. B03MO)KHOCTH aBTOMaTH3anHH TeXHR-

KO-X03f1llCTBeHHoŘ C'heMKH. HaMeqeHHaH B 06~HX QepTaX

nOCJlellOBareJlbHOCrb COCTaBJleHUJl llHfHTaJlbHbIX KapT

yp6aHH30BaHHblx 06JlaCTeŘ q.oTorpaM~1eTpHQeCKlIM MeTO-

llOM.

528.385(437.11)
EEHElll, <t>.
HOBaJI HHBenHpHaH ceTb B CTOJlH~e IIpare H3 1972 r.

[colle3HQeCKlIŘ II KapTorpaq.RQeCKHM 0630P, 20, 1974,
No 5, CTp. 138--143, 2. pHC., 4 Ta6.~., .mT. 5.
06'heM HOBOH HHBeJlHpHoŘ ceTH. Pa60Tbl CBJl3aHHble co

cTa6HJlHSa~HeŘ, R3MepeHHJIMlI II paCQeTaMR. AHaJIH3

TO'lHOCTlI. O~eHKa KaQecTBa BhlTIOjIHeHHblX pa60T II llPY-

rue xapaKrepHcTRKH ceTH.

528.913 : 912.004.14
ROUBÍK, O., MIKŠOVSKÝ, M.
Prognose der Bearbeitung nnd Herausgabe vou
Karten fiir Schulen und lur die Offentlichkeit bis
zum Jahre 1985
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 5,
Seite 121-123.

Grundgedanken aus den Prognosen auf dem Ge-
biet der Bearbeitung und Herausgabe von Karten
fUr Schulen und fiir die Offentlichkeit. Hauptauf-
gaben in der Bearbeitung und Herausgabe auf
dem Gebiet der Schulkarten, auf dem Gebiet der
Karten Hir die Offentlichkeit, auf dem Gebiet the-
matischer Karten, des Exports und der geodati-
schen und kartographischen Fachliteratur. lnfor-
matlon liber technische Probleme der Redaktions-
arbtJiten.

528.414.021.7
VALOVIC, J.
Moglichkeiten einer Polygonisierung mít Anwen-
dung von Lichtentfernungsmessern
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 5,
Seite 123-128, 5 Abb., 4 Tab., 4 Lit.

ZuHissige Lange eines Haupt- und Nebenpolygon-
zuges fiir die klassische Methode (2 km, 1,2 km)
und bei der Anwendung elektronischer Strecken-
meBgerate (5 km). Die Anwendung von Licht-
entfernungsmessern und Sekunden-Theodoliten bei
der Polygonmessung bietet die Mtiglichkeit einer
Anwendung aucll Hingerer Polygonzlige als 5 km
(fast unabhangig von der Figur des Zuges). An-
schauliche Beispiele. Moglichkeit einer effektive-
ren Nutzung der Lichtentfernungsmesser beim
Aufbau des Festpunktfeldes mittels Polygonzug-
methode.



528.74: 528.93 : 681.3
PICHLÍK, V.
Zur digitalen HerstelIung von Karten urbanisier-
ter Gebiete im Ma6stab 1: 1000 mitteIs Luftbild-
messung nnd Erkenntnisse aus den Realisierungs-
arbeiten - 1. TeH
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 5,
Seite 128-138, 13 Abb., 4 Tab., 14 Lit.

Bestatigung der Moglichkeit der digitalen Karten-
aufnahme urbanisierter Gebiete im MaBstab
1 : 1000 mittels photogrammetrischer Methode.
Automatisierungsmoglichkeiten bei der technisch-
wirtschaftlichen Kartenaufnahme. Rahmenweises
technologisches Verfahren der Herstellung digita-
ler Karten urbanisierter Gebiete mittels photo-
grammetrischer Methode.

528.385(437.11 J
BENEŠ, F.
Neues NivelIementsnctz der Haupstadt Prag aus
dem Jahre 1972
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 5,
Seite 138-143, 2 Abb., 4 Tab., 5 Lit.

Umfang des neuen Nivellementsnetzes. Vermar-
kungs-, Beobachtungs- und Rechenarbeiten. Ge-
nauigkeitsanalysen. Qualitii.tsbeurteHung der aus-
gefiihrten Arbeiten und weitere Charakteristiken
des Netzes.

528.913 : 912.004.14
ROUBÍK, O., MIKŠOVSKÝ,M.
Prognosis of Production of Maps for Schools and
Public tilI 1985
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No. 5,
pp. 121-123.

Basic thoughts from the prognosis in the field oÍ
production and publication of maps for schools
and public. Main tasks in production and publica-
tion of map s for schools and public, thematic
maps, export and geodetic and cartographic
literature. Information about technical problems
of editorial works.

528.414.021.7
VALOVIČ,J.
Possibility of Traversing with Electrooptic Distance
Meters.
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No. 5,
pp. 123-128, 5 fig., 4 tab., 4 ref.

Minimum length of main and secondary traverses
for classical method [2 km, 1.2 km] and using the
electronic dlstance meters [5 km]. Use of electro-
optic distance meters and precision theodolites
for traversing enables to measure traverses longer
than 5 km [almost independently on the points
configuration). Practical examples. Possibility of
more effective use of electrooptic distance meter s
for fixing polnts co-ordinates by traversing.

528.74: 528.93 : 681.3
PICHLÍK, V. \
Digital Production of 1: 1,000 Maps of l,Trban
Areas by Aerial Photogrammetry and Pra~tical
Results [1st Part)
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No. 5,
pp. 128-138, 13 fig., 4 tab., 14 ref.

Testing of digital mapping method in urban areas
on scale 1: 1,000 by photogrammetric method.
Possibility of automation of technico-economicaJ
mapping. General technology for production of
digital maps of urban areas by photogrammetric
method.

528.385[437.11]
BENEŠ, F.
New Levelling Net in Prague from the Year 1972
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, lilo. 5,
pp. 138-143, 2 fig., 4 tab., 5 ref.

Extent of the new levelling net. Stabilization,
observation and computation. Analysis of ac-
curacy. Appreciation of quality of the works done
and further characteristics of the net.

528.913: 912.004.14
ROUBÍK, O., MIKšOVSKÝM.
Pronostic pour la création et édition de cartes
destinées aux écoles et au public jusqu'en 1985
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No 5,
pages 121-123.

Les idées princi.pales émanant des pronostics
dans le domaine de la création et de l'édition de
cartes destinées aux écoles et au public. Taches
principales dans la création et l'édification de
cartes pour écoles, le public, dans le domaine
des cartes spéciales, de l'exportation et de la lit-
térature specialisée cartographique et géodésique.
Informations sur les problěmes techniques des
travaux rédaction.

528.414.021.7
VALOVIC,J.
Possibilités de polygonisation či I'aide de télé-
metre s lumineux
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No 5,
pages 123-128, 5 illustrations, 4 tableaux,
bibliographie 4.

Longueur admissible du trait polygonal principal
et auxiliaire pour méthode classique [2 km,
1,2 km] et pour l'emploi des télémětres électro-
niques [5 km]. L'emploi des télémětres lumineux
et théodolites a secondes pour la polygonisation
offre la possibilité d'emploi des traits polygonaux
plus longs que 5 km (presque indépendamment
de la forme du trait]. Exemples suggestifs. Pos-
sibilité d'exploitation plus effective des télé-
mětres lumineux pour l'édification de l'ensemble
de points par la méthode des traits polygonaux.

528.74: 528.93 : 681.3
PICHLIK, V.
L'éIaboration digitale de cartes des régions urba-
nisées či I'échelle de 1: 1.000 par la méthode de
la méthode de la photogrammétrie aérienne et les
connaissances acquisées par les travaux réalisés
- premiére partie
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No 5,
pages 128-138, 13 illustrations, 4 tableaux,
bibliographie 14.

Attestation de la possibilité de levé digital des
régions urbanisées a l'échelle de 1: 1.000 par la
méthode protogrammétrique. Possibilités ďauto-
mation pour levé cadastral. Procédé technolo-
gique général d'élaboration de cartes dfgftales
des régions urbanisées par méthode pbotogram-
métrique.

528.385[437.11)

BENEŠ, F.
Nouvel réseau de DiveJIllmllntde I. vilIe de Prague
élaborée liD 1972
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No 5,
pages 138-143, 2 illustrations, 4 tableaux,
bibliographies 5.

Etendue du résau de nivellement. Traux de sta-
bilisation. d'observation et de calcuI. Analyses de
la précision. Appréciation de la qualité des tra-
vaux effectués et Itutres caractéristiques du rě ..
seau.
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Výhledy tvorby a vydávání map pro ikoly
a veřejnost do roku 1990

V současném stupni společenského vývoje se sta-
la dokonalá znalost pl.'lOstorových vztahů exlistenční
nutností. Význam kartografie pro rozvoj poznání a
společenské praxe neobyčejně vzrostl. Bez map ne-
lze řešit nejzávažnější hospodářsko-politické, kultur-
ní a vědecké problémy dalšího rozvoje společnosti.
Mapy různých měřítek a obsahu slouží především
k poznávání a k evidenci přírodních a společen-
ských podmínek životního prostředí a k jejich ra-
cionálnímu využívání při řízení výroby.

Nástrojem k realizaci společenského poslání kar-
tografie je plánovitý rozVloj na základě cílevědomé
koncepce, důsledné využívání výsledků vědy a vý-
zkumu, pokrokových metod, technologií, ruové tech-
niky a racionální organizace práce.

Čs. kartografie zaznamenala od r. 1954 značný
vzestup, který byl umožněn podmínkami socialistic-
kého řádu. Tento vzestup byl od počátku charakte-
risován na jedné straně rozvíjením kladných tradic
naší kartografie, využíváním zkušeností sovětských
kartografů a úsilím iCl soustřp.dění odborných sil a
prostředků v kartografii za účelem jejich efektiv-
nějšího využívání a zvýšení hospodárnosti a úrovně
kartografických prací. Zároveň byl charakterizován
překonáváním škodlivých pozůstatků předchozího
vývoje, k nimž patřilo především uplatňování ko-
merčního hlediska při tvorbě a vydávání map pro
veřejnost a s tím souvisící preference individuálních
nebo skupil1JOvých zájmů před celospolečenskými,
jistá bezplánovitost, i duplicita prací a ediční ne-
dostatečný výhled, teoretická a metodologická ne-
připravenost tvorby map aj.

V období 20 let soustředěné čs. kartografické
tvorby byl zajištěn rozvoj všech základních edič-
ních řad. Byla vytvořena stěžejní díla, k nimž patří
Atlas ČSSR a Atlas čs. dějin, vyznamenaná vyso-
kými státními vyznamenáními, zajištěny potřeby
výuky zeměpisu a dějepisu vydáním systému škol-
ních atlasů, nástěnných a příručních map a v posled-
ním období v podstatě dokončena Jednotná sousta-
va školních kartografických pomůcek pro zeměpis,
vycházející z nejnovějších výsledků kartografického
výzkumu a didaktických a psychologických poznat-
ků. V oblasti map pro veřejnost bylo v podstatě
ukončeno vydání souboru "Poznáváme svět", vydá-
na řada politických, obecně zeměpisných a tématic-
l<ých atlasti a map, realizovány edice turistických
map, plánti měst, automap a jiných typti map s kul-
turně-poznávacím charakterem. Ve spolupráci
s vědeckými a odbornými pracovišti byla vydána
řada tématických map, geografických; geobotanic-
kých, vodohospodářských, geomorfologických, kli-
matických, pedologických a dalších. Zároveň byly
zabezpečeny úkoly v oblasti map středních a ma-
lých měřítek určených pro potřeby národního hos-
podářství, plánování a státní správy.

Zajišťování plynulého rozvoje a s tím spojeného
maximálního uspokojování rostoucích hospodář-

Dr. Ondl'ej Roubik,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický v Praze
Ing. Miroslav Miklovský, CSc.,

Kartografie, n. p., Praha

ských a kulturních potřeb společnosti je podmíně-
no plánovitým řízením veškerého národního hospo-
dářství. Proto naše společnost klade v současné do-
bě velký důraz na zpracování dlouhodobých prog-
nóz, které by s předstihem objasňovaly hlavní cíle
a budoucí činnost jednotlivých odvětví národního
hospodářství a tvořily tak podklad pro stanovení
perspektivních, realizačních a výzkumných progra-
mů i podklad pro vypracování směrnic k 6. pětile-
tému plánu.

Podle pokynů a směrnic federální vlády zpraco-
vávaly v minulých měsících všechny ústřední orgá-
ny dLouhodobé prognózy svých odvětví. V odvětví
geodézie a kartografie byl tímto úkolem pověřen
Výzkumný ústav geodetický, topografický a karto-
grafický v Praze. Výsledkem několikaměsíční prá-
ce, na níž se podílela řada odborníků z dalších or-
ganizací resortu, je prognóza dalšího rozvoje čs.
geodézie a kal.'itografie, která zkoumá a předvídá
budoucí změny sběru, zpracovávání, uchovávání a
sdílení geodetických a kartografických informací,
úlohu člověka v tomto procesu komunikace infor-
mací a uspolmjování jeho hmotných i nehmotných
potřeb i hmotné a finanční zabezpečení tohoto roz-
voje.

V loblasti kartografie se prognóza zabývá v první
části především problematilmu tvorby a vydávání
map pro školy, veřejnost, tématickými mapami a
odbornou geodetickou a kartografickou literaturou,
ve druhé části se věnuje zejména technické úrov-
ni kartografické tvorby.

Záměry prognóz byly konfrontovány s možruostmi
kartografických pracovišť; výsledkem řešení byla
technicko-ekonomická koncepce rozVloje kartogra-
fie do roku 1990, zpracovaná v minulém roce Kar-
tografií n. p. Praha.

V této krátké informaci lze se zmínit stručně
alespoň o výhledu tvorby dvou hlavních skupin vy-
dávaných map, tj. map pro školy a veřejnost a o zá-
sadách vývoje technické koncepce kartografické
tvorby a výroby.

vývoj kartografické tvorby byl v uplynulých 20
letech charakteriZiován především rozšiřováním dru-
hovosti vydávaných map, zvyšováním počtu vyda-
ných výtiskti, zkvalitňováním obsahu a zvyšováním
společenského významu i uplatnění kartografických
výrobkti. Lze proto konstatovat, že v současné době
je uspokojování potřeb společnosti mapovými vý-
robky pro školy a veřejruost u většiny edic vcelku
vyhovující. Neuspokojivá Jsou však tempa realizace
jednotlivých edic. Vzrostla sice produkce map pro
veřejnost a podařilo se odstranit dřívější chronický
nedostatek některých kartografických výrobkti, po-
třeby trhu však dosud nejsou v plné míře uspokojo-
vány počtem ani druhovo stí vydávaných publikací.
V oboru map pro školy byly do roku 1965 uspokoje-
ny nejnutnější požadavky škol, a proto po roce
1965 počet vydávaných atlasti a map částečně po-
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klesl. Obsahová úroveň vydávaných map se postup-
ně zvyšovala a u mnoha titulo. se zlepšilo i karto-
grafické a polygrafické zpracování a grafická
úprava. Přesto však u někt61rých titulo. nedosáhla
úroveň zpracování plně uspokojivého stupně.

Pro ediční činnost v oboru kartJografie je hlavním
hlediskem stupeň a rozsah, v jakém mohou karto-
grafická díla sloužit současným potřebám v oblasti
národního hospodářství, společenského života, vě-
dy, kultury a ekonomiky. Nezbytným předpokladem
k tomu je, aby vydávané publikace vyhovovaly své-
mu poslání obsahem, zpo.sobem zpracování, grafic-
kým provedením, kvalitou materiálu a cenou. Tvor-
ba a vydávání map jako celek co do počtu výtisko.,
kvality !Obsahu a ro.znosti tématiky má stoupající
tendenci; pro další léta lze proto v SIOuladus cel-
kovým vývojem společenského života, vědy a pozná-
ní i z rozboru očekávaných potřeb předpokládat
následující hlavní úkoly v tvorbě a vydávání map:
V oboru map pro školy:
v· etapě do roku 1980
- dokončit zpracování a vydání Jednotné soustavy
školních kartografických pomo.cek (JSŠKPj pro
zeměpis,
- zahájit práce na soustavě školních kartografic-
kých pomůcek pro dějepis,
- vyřešit a zahájit tvorbu školních map na trans-
parentních fóliích,
- pokračovat ve vydávání vlastivědných map okre-
so.,
- zpracovat a vydat Vlastivědný atlas,
- vyřešit organizační, technologické a materiál 0-
vé i cenové podmínky tvorby glóbfi a plastických
map;
v dlouhodobém výhledu do roku 1990

-"":
- realizovat soustavu školnlch kartografických
pomo.cek pro dějepis,
- dokončit zpracování a vydání vlastivědných map
všech okreso. ČSR,
- zahájit práce na novém zpracování Atlasu světa
a Atlasu ČSSR JSŠKP,
- rozšiřovat druhovost a tématiku glÓbo. a plastic-
kých map,
- vytvářet nové druhy školních kartografických
pomo.cek a ověřovat jejich prototypy, zejména po-
můcek pro aktivní práci s mapou, trojrozměrných
pomůcek a kartografických pomticek pro slabozra-
ké a nevidomé,
-:- průběžně zajišťovat doplňování již vydaného SIOU-
boru školních kartografických pomo.cek,
- rozšířit výrobu map na transparentních fóliích na
celou oblast JSŠKP.

Při zabezpečování uvedených hlavních úkolti
v oboru map pro školy, které budou postupně zpra-
covávány do pětiletých a ročních edičních plánů a
doplňovány podle konkrétních požadavkti, se před-
pokládá pro celé !Období prognózy zachování dosa-
vadní specializace kartografické činnosti kartogra-
fických podnikti v Praze a v Bratislavě.

V oboru map pro veřejnost lze předpokládat pře-
devším tyto hlavní úkoly:
v etapě do roku 1980
- dokonČ'it vydávání souboru "Poznáváme svět" a
využít mapovou část souboru pro zpracování dal-
ších typů map, zejména map s aktuální politickou
tématikou,
- z nové atlasové tvorby postupně realizovat vydá-
ní Kapesního atlasu světových dějin, modernizovat

Kapesní atlas světa a vydat Atlas světa středního
typu,
- postupně realizovat nové edice turistických map,
plánti měst a ostatních map pro cestovní ruch,
- postupně vydat nJOvousérii automap, Autoatlas
ČSSR a automapy socialistických států,
- zahájit vydání politických a propagandistických
map,
- vyřešit organizační, technologické a ekonomické
podmínky tVlOrbyplastických map,

v dlouholetém výhledu do roku 1990
- realizovat vydání Velkého atlasu světa a zpra-
covat další typy tématických nebo regionálních
atlaso. znázorňující území ČSSR, Evropy nebo svě-
ta,
- pokračovat ve vydávání aktuálních politických
a propagandistických map,
- zpracovat nové typy map pro turistiku a cestov-
ní ruch,
- dokončit edici výVlOjkartografického zobrazení
ČSSR a pokračovat ve vydávání reprodukcí vzác-
ných mapových památek,

v souvislosti s předpokládanými pokroky
v oblasti kosmických výzkumů počítat s realizací
nových typů astronomických map.

Obdobně stanoví prognóza a technicko-eko'llomic-
ká koncepce hlavní úkoly v oblasti tématických
map a odborné geodetické a kartografické litera-
tury.

Úkoly v oblasti mapové tvorby předpokládají kaž-
doroční rozsáhlé kapacity redakčních, sestavitel-
ských, kresličských a polygrafických prací. Dosa-
vadní tempa rostu, obsažená v pětiletém plánu na
období 1971-1975, neodpovídají zatím dostatečně
potřebám národního hospodářství, škol a uspokojují
potřeby společnosti jen částečně. K plnému uspoko-
jení by bylo třeba podstatně zvýšit tytJo kapaciy a
hledat další možnosti uspokojování potřeb společ-
nosti cestou racionalizace výroby, výrobních ko-
operací, koedic a rozšířením mezinárodní spolu-
práce zejména v rámci zemí RVHP.

V další části se prognóza zabývá předpokládaným
vývojem technické úrovně hlavních etap procesu
tvorby a vydávání map. V oblasti redakčních prací
a sestavitelského zpracování předpokládá prognó-
za, že charakter redakčních prací se v příštích
10-15 letech podstatně nezmění. Lze však počítat
s mechanizací a částečnou automatizací příprav-
ných prací, zejména výpočetních a konstrukčních,
i při výběru a shromažďování základních údajů.
Spolu s dalším vývojem a pokračující specializací
bude třeba postupně upravit vnitřní organizaci a
pracovně-právní i organizační předpisy pro tuto
část kartografické tVlOrby.

V oblasti sestavitelských prací lze do roku 1975
předpokládat jen dílčí technická zlepšení dosavad-
ních technologických postupů. Po roce 1975 se však
u některých typů map uplatní strojové zpracování
základních údajo. včetně jejich automatického pře-
nosu do mapových podkladll. Vzhledem k tomu, že
v tomto období budJOUteprve teoreticky řešeny otáz-
ky generalizace digitálních kartografických infor-
mací, bude do roku 1980 zajišťováno ještě nejméně
85 % sestavltelských prací dosavadní technoLogií.
Po roce 1980 postupně vzroste podíl automatizova-
ně zpracovaných sestavitelských originálll u map
středních a malých měřítek na 25-35 %, a to
především u tématických mapových souborti, pří-
padně u jednotlivých mapových prvkti, kde bude
možno využít grafických výstupů údajti z připravo-
vané banky dat. Po roce 1980 lze též předpokládat
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prOpojení informačních systémů různých rezortů
a tím i zpracování nejrůznějších tématických map
pro národní hospodářství v digitální formě. U ostat-
ních druhů map zůstane v přištich 10-15 letech
dosavadní charakter sestavitelských prací zacho-
ván.
Základním problémem kartografické tvorby však

bude v příštích letech otázka zrychlení sběru a
kIOmunikace kartografických informací. Bude třeba
v požadované kvalitě a v dostatečném množství
zpracovat a poskytoout údaje, nezbytné k aktuál-
nímu zpracování všech druhů map. V souvislosti
s Hm je třeba urychleně řešit otázky mechanizace
resp. automat,~zace sběru a zpracování kartografic-
kých informaci, kvalitativně zlepšit práci mapo-
vých a listinných dokumentací a nově koncipovat
systém evidenčních map a ukládání získaných
informací.
V oblasti technologie kartografického zpracová-

ní map budou v období do Doku 1980 používány pře-
vážně dosavadní techniky, tj. kresba a rytí. V sou-
ladu se světovým trendem dojde k vyššímu využí-
vání kresby na plastické fólie typu PET a v sou-
vislosti s tím k rozvoji vyšší mechanizace kreslič-
ských pomůcek. Rytí kartografických originálů na-
lezne uplatnění u prací s vyššími požadavky na
kvalitu a s jednodušším značkovým klíčem. Rytec-
ké pomůcky, jejichž vývoj byl v ČSSR prakticky
ukončen v polovině 60. let, nedoznají pravděpodob-
ně v nejbližších letech podstatnějších změn.
V období do roku 1980 dojde postupně k náhradě

dosavadní kovové sazby fotosazbou. S ohledem na
1:10 je třeba již v současné době pro tvorbu nových
mapových edic používat výhradně tuto techniku
popisu a při obnově tiskových podkladů a postupně
i u reedic přecházet na fotosazbu.
Titulkové fotosázecí stroje budou pro fotosazbu

popisu map používány nejméně do roku 1980; kon-
cem 70. let by však měly být postupně nahraženy
výkonnějším fotosázecím zařízením využitelným
i pro řádkovou sazbu.

V oblasti technorogie reprodukčního zpracování
map dojde v období dio roku 1980 k podstatně vyš-
šímu využívání grafických filmů na PET podložce.
Speciální filmy nahradí dosud používané kopírová-
ní na PVC fólie.
Litografické práce nedoznají v nejbližším období

podstatnějších změn. Novinkou zde bude zavedení
nuceného licování a úpravy technologií v souvis-
rosti se snižováním počtu barev. Používaná techni-
ka prací se bude postupně více sbližovat s karto-
grafickou kresbou.
U tiskových desek lze očekávat přechod na hli-

ník pro malé a střední náklady a pro vysoké ná-
klady i nadále orientaci na bimetal nebo trimetal.
Efektivní využívání předsensibilizace závisí na vý-
voji čs. polygrafického průmyslu, resp. výrobě těch-
to materiálů v některém jiném socialistickém stá-
tě. Zavedení předsensibilizovaných tiskových desek
by vytvořilo předpoklady pro využívání vyvoláva-
cích automatů.
Při tisku map se počítá s postupnou modernizací

a zvýšením výklOnu u rychloběžných ofsetových
strojů. Ve výhledu se uvažuje i nadále s orientací
na dvoubarevné ofsetové stroje a na stroje čtyřba-
revné. Málo produktivní tisk malých nákladů na
nátiskových lisech bude nahražen nákupem jedno
až dvoubarevných ofsetových strojů malého formá-
tu.
Zpracovaná prognóza a technicko-eklOnomická

koncepce vývoje geodézie a kartografie do roku
1990 budou sloužit jako podklad pro meziresortní
jednání a po úpravách jako podklad pro zpracová-
ní konkrétních realizačních plánů. I když lze před-
pokládat, že v některých podrobruostech pŮjde dal-
ší vývoj jinou cestou, poskytuje prognóza v obec-
ném měřítku dostatečruou představu o hlavních
úkolech, které čekají československou geodézii a
kartografU v příštích letech.
Do redakce došlo dne 5. 4. 1974

Lektorova!: Ing. Aleš Hašek,
ČÚGK

Možnosti polygonizácie s použitím
svetelných diafkomerov

Ing. Ján ValoviC!,
Výskumný ústav geodézie a kartografie

Bratislava

rr V posledných rokoch sa dostali do geodetickej-----------------\l----- praxe svetelné diarkomery, ktoré umožňujú me-
Polygónové ťahy sa používajú na zhustenie bodového rať dížky s vysokou presnosťou. Takto použitím sve-
pora potrebného na zameranie detailu alebo iné účely. telných diaYkomerov a sekundových teodolitov sa
PodIa platných smerníc sa delia na hlavné, uzlové stávajú dížka a uhol rovnocenným prvkom. Táto sku-
a vedIajšie ťahy. Hlavné polygónové ťahy vychádzajú točnosť poskytuje nové možnosti polygon'izácie, ktoré
z trigonometrických alebo zhusťovacích bodov a kon- P1-'ekonávajú doteraz platné zásady a kritériá.
čia opať na takýchto bodoch. Uzlové polygónové ťahy
vychádzajú tiež z trigonometrických alebo zhusťova-
cích bodov, ale končia v spoločnom uzlovom bode.
VedIajšie polygónové ťahy sa vkladajú medzi hlavné
alebo uzlové ťahy a končia na niektorom ich bode.

Uhly merané v polygónových ťahoch bežnými
teodolitmi a dížky merané pásmom alebo opticky
ú:inožňujú merať ťahy s požadovanou presnosťou iba
do určitej' dÍžky, ktorá je stanovená platnými smer-
nioami pre všetky druhy ťahov.

2. Doterajšie zásady pri polygonizáeii

Donedávna platná lnštrukcia A v § 83 až 85 stanovo-
vala:
_ polygónový ťah má byť podIa možnosti priamy,

aby lomená čiara vytvorená ťahom sa čo najmenej
odchyrovala od spojnice začiatočného a koncového
bodu ťahu,
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- strany polygónového tahu majú mat pokiaYmožno
rovnakú dížku od 50 do 300 m; výnimočne možno
použiť stranu kratšiu ako 50 m,

- v polygónových tahoch treba dodržiavat zásadu,

aby [~] neprekročila hodnotu 1,5, kde [s] je súčet

dfžok polygónových strán a S dížka spojnice za-
čiatočného a koncového bodu tahu,

- dížka polygónového ťahu nemá prekročit 2 km.
Smernice pre THM v § 26 až 28 síce neuvádzajú
podmienku pre tvar polygónového ťahu ale stano-
vujú:

- dfžku hlavných ťahov maximálne do 2 km, ved-
Yajšíchdo 1,2 km a pri použití elektronických diaY-
komerov do 5 km,

- krajnú smerovú odchýlku pre hlavné tahy 100cC Vn,
pre velilajšie ťahy 200cc Vn, kde n je počet strán,

- krajnú polohovú odchýlku Op = Va: + o! v met-
roch, ktorá nemá prekročit hodnotu pre hlavné
tahy ± (0,01 Ves] + 0,04) m, pre vedrajšie tahy
hodnotu ± (0,01 Ves] + 0,15) m.

Tieto kritéria boli stanovené v čase, keď dfžky boli
merané pásmom alebo optickými prístrojmi. Zrejmé je
to najma pri dÍžkach, kde doteraz platné smernice
stanovujú krajnú odchýlku medzi dvomi meraniami
dížky polygónových strán vzorcom ± (0,01 Vs +
+ 0,02) m, čo je napr. pre 100m dlhú stranu ± 0,12 m,
pre 200 m ± 0,16 m a 300 m ± 0,19 m. Teda odchýlky
neúmerne vysoké vzhradom k presnosti, ktorú dosa·
hujú svete1né diafkomery.

Presnost svete1ných ~diaYkomerov možno v priemere
charakterizovať vzorcom

mD = 10 mm + 2.1O-e.D,

kde mD je stredná chyba dlžky meraná v jednej sérii
a D je d1žka.

Z uvedeného vyplýva, že pri meraní dížok strán
v polygónových tahoch možno dosiahnut presnost
1-2 cm pre dlžky strán do 2 km, čo je vysoká pres-
nost oproti doteraz platným kritériám. Avšak k tomu
treba priemerane presne merat aj vodorovné uhly,
čo sa dá snadno dosiahnut sekundovými teodolitmi.
Takto kombinácia - svete1ný diaYkomer a sekundový
teodolit - umožňuje určovat body podrobného bodo-
vého poYa polyg6novými tahmi dlhšími ako 5 km
a ako sa ďalej rozpracovává aj nezávisle na tvare
tahu.

V rámci riešenia výskumnej úlohy [1] a realizácie
výskumu v praxi sa zameralo už niekoYko desiatok
polyg6nových tahov s použitím svetelných diarkome-
rov, z ktorých možno dedukovat s pomerne značnou
istotou nezávislost na dÍžke a tvare polyg6nového tahu,
keď sa merajú dfžky svetelným diafkomeroPl a uhly
sekundovým teodolitom. Na dokumentovanie možnosti
vorby určovania podrobného bodového pora polyg6-

novými tahmi vybralo sa niekofko polyg6nových
tahov, ktoré svojou dfžkou, nezvyklým tvarom a do-
siahnutými výsledkami poskytujú vermi zaujímavé
poznatky. Vyberané polygónové tahy sú zoradené
jednak polila dížky polygónových strán, jednak polila
dížky tahu a jednak aj podra účelu určovaných bodov.
Pre názornost doteraz nezvyklého tvaru polyg6no-
vých ťahov sú niektoré uvedené v grafických obráz-
koch.
Na obr. 1 je znázornený polygónový ťah, ktorý sa
použil na vybudovanie bodového pofa v intraviláne
Brezolupy. Kopcovitý terén neumožňoval vytvorenie
zástavby rovnými a dlhšimi ulicami. VoYba dfžky
polygónových strán sa musela prisposobiť konfigurá-
cii zástavby, preto striedajú sa kratšie strany s dlhšími
a ich smer sa často meni v protiklade s doterajšími
zásadami o priamočiarosti tahu. Rovnako bol pre-
kročený pomer [s]/8 = 1,5, v našom prípade je to až
9,55. podra doterajších smerníc vybudovanie takéhoto
bodového pora by si vyžadovalo uzlový tah aspoň
s 3-4 ramenami. Dížky sa zamerali diarkomerom
EOS a uhly sekundovým teodolitom Zeiss 010.

DÍžky strán v m:

551- 2 = 167,37
2- 3 = 64,25
3- 4 = 258,30
4- 5 = 103,02
5- 6 = 246,28
6- 7 ~ 60,48
7- 8 = 156,23
8- 9 = 86,65
9-10 = 79,44

10- 11 = 114,49
11- 12 = 83,94
12- 13 = 103,23
13- 14 = 163,10
14- 15 = 66,11
15- 16 = 78,78
16- 17 = 87,29
17- 18 = 47,52
18- 19 = 77,87
19-559 = 101,48

[s] = 2145,81 m
Dosiahnuté výsledky:

O",= -73cc

01/ = + 0,01 m
Oz = --0,02 m
Pf) = 0,02m

Body 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15 a 19 boli okrem
toho určené aj rajónom z bodu 551. Bod 551 bol určený
s presnostou zhusťovacieho bodu na plochej streche
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poschodového domu a poskytol možnosť zamerania.
uvedených bodov. Vzájomné porovnanie určenia bo-
dov metódou rajónov a polyg6nového ťahu sa uvádza
v tab. 1.

rajón
Op - Vo; +0;Bod

polygónový tah

I v metrooh
y X

2 80368,29 27143,74 0,00
,29 ,74

3 80349,29 27205,12 0,01
,29 ,13

4 80488,51 27422,70 0,02
,49 ,71

6 80271,55 27268,64 0,02
,57 ,64

10 80131,99 27456,45 0,03
,98 ,42

11 80048,79 27377,82 0,03
,78 ,79

12 79965,03 27372,43 - 0,04
,01 ,39

14 80158,98 27236,26- 0,04
,97 I ,22 .

15 80206,11 W 27189,90 0,04
,10 ,86

19 80 081,07 ~ 27 129,89 0,04
,05 ,86

Na. obr. 2 je znázornený polyg6nový ťah, ktorý sa
použil na overenie presnosti určenia bodov 507, 508,
509 a 510, ktoré boli určené raj6nom z bodu 506. Tieto
body ležia po obvode lánu JRD, ktorý je z troch
strán obklopený lesným porastom. Polyg6nový ťah
je zaujímavý aj tým, že sa jeho strany dvakrát na-
vzájom pretínajú. Dížky merané geodimetrom AGA
6vm:

39-506 = 553,88 m
506-510 = 392,46 m
510-508 = 398,35 m
508-509 = 371,50 m
509-507 = 481,99 m
507- 39 = 639,66 m

[8] = 2837,84 m

Uhly boli merané sekundovým teodolitom Zeiss 010.
Dosiahnuté výsledky:

Om= -4800
011 =- 0,01 m
0re=- 0,03m
Op = 0,03 m

Vzájomné porovna.nie - rajón - polyg6nový ťah-
je uvedené v tab. 2.

rajón
Op - Vo; + O;Bod polygónový tah

I v metro oh
y X

506 80974,86 26843,26 0,00
,86 ,26

507 81022,42 26597,17 0,01
,41 ,17

508 81001,74 26357,34 0,01
,73 ,34

509 80632,85 26313,36 0,01
,84 ,37

510 80676,87 26587,87 0,00
,87 ,87

Na obr. 3 je znázornený ťah, ktorý bol vedený v údolí
intravilánu Brezolupy. Ťah napriek pomerne zalome·
nému tvaru umožnil urěenie bodov, ktoré svojou
presnosťou vyhovujú plne kritériám pre zhusťovacie
body.

DÍžky strán v m:

32-530 = 668,118
530-537 = 297,189
537-536 = 287,886
536-534 = 360,760
534-519 = 678,865
519- 39 = 786,298

[8] = 3079,116 m

Dosiahnuté výsledky:

Om= +3100
011 = + 0,04m
Ore = 0,00 m
O, = 0,04m
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V tomto polyg6novom ťahu holi hody 530, 534 a 519
určené aj raj6nom z jestvujúcich trigonometrických
bodov. DÍžky holi merané geodimetrom AGA 6 a uhly
sekundovým teodolitom Zeiss 010 v dvoch skupinách.
Porovnanie výsledkov: rajón - polyg6nový ťah obsa-
huje tab. 3.

rajón
Op = Vo; + O:Bod

polygónovýťah

I v metroch
y X

530 79776,86 28201,89 I 0,03
,84 ,87

534 80209,64 27525,50 0,01
,65 ,51--

.519 79714,66 27 150,94 0,01
,66 ,92

Na obr. 4 je znázornený polygónový ťah, ktorého d1žka
jé vyše 6 km a napriek tomu, že je pomerne 1ďukatý,
výsledky slÍ veImi dobré.

DÍžky merané diaIkomerom EOS v m:

36- 32 = 752,62
32- 58 = 1258,64
58- 57 = 792,06
57-108 = 691,08

108-501 = 541,76
501-521 = 651,37.
521- 47 = 495,89
47-550 = 499,37

550- 39 = 657,02
[8] = 6249,79 m

Dosiahnuté výsledky:

O", = +101""
0'11= +0,04m
O., = +0,08m
Op = 0,09 m.

V roku 1973 bol zameraný polygónový ťah pre vodovod
Kalinkovo-Bratislava v d1žke vyše 8 km. Tento ťah
bol meraný v letných mesiacoch za pomerne silnej

vibráciea často ponad kukuričné porasty. D1žky ša za·
merali diaIkomerom EOK 2000 a uhly sekundovým
theodolitomZeiss 010. Ťah bol pomerne priamy
([8]8 = 1,2) a preto nie je potrehné uvádzať jeho gra.
fické znázornenie. DÍžky strán v m:

.50Q-534 = 419,52
534-502 = 667,33
502-503 = 679,11
503-504 = 222,82
504-506 = 636,32
506-508 = 562,64
508-533 = 572,39
533-514 - 478,76
514-532 = 879,54
532-519 = 641,48
519-531 = 520,66
531-522 = 501,69
522-530 = 939,46
530-529 = 982,25
529-528 = 344,36
528- 3 = 471,26

[8] = 9519,76 m

Dosiahnuté výsledky:

O", = +154""
0'11=-0,11 m
O., = +0,17 m
Op = 0,20 m.

Smernice pre zhusťovacie hody dovoIujú určovať
zhusťovacie hody aj polygónovými ťahmi, v ktorých
dlžky sú merané elektronickými diaIkomermi. Smer-
nice v takomto prípade předpisujú, ahy holi dodržané
kritériá:
-krajná smerová odchylka Ow = 20""Vn, kde n je

počet strán
- polohová odchýlka Op= VO~ + O: nesmie pre-

kročiť krajnú hodnotu počítanú podIa vzorca
± (0,002 V[8] + 0,02) v metroch.

DÍžka polygónového ťahu nemá prekročiť 3,5 km.

Aj z tohto druhu polyg6nových ťahov bolo v praxi
zamerané už niekoIko ťahov. Uvádza tu dva prípady,
ktoré vyhočujú z rámca platných smerníc.

Na obr. 5 je znázornený
polygónový ťah, ktorý sa vy-
užil na určenie Zhb, potreh-
ných na vyhudovanie pev-
ných bodov polohového poIa
v intraviláne Borinka. Uve.
dený tvar polygónového ťahu
bolo nutné voliť preto, leho
okolité trigonometrické body
sa nachádzajú vo vysokom 61
lesnom poraste a ich signali-
zácia prípadne prieseky hy si
vyžiadali neúmerne vysoké
náklady. K dispozícii takto
zostal iba jeden trig. bod,
z ktorého sa viedol uzatvorený
polygónový ťah. DÍžky boli
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merané geodimetrom AGA 6 a uhly sekundovým
teodolitom Zeiss 010 v dvoch skupinách. Orientácia
tahu sa vykonala na tri trigonometrické body.

Dížky strán v m:

22-69 = 1179,22
69-68 = 640,15
68-67 = 867,36
67-22 = 1193,04

[8] = 3869,77 m

Dosiahnuté výsledky:
O~= -4eej
Ov =-O,02m
O", = -O,04m
Op = 0,045 m.

Na kontrolu overenia presnosti bol bod 68 zameraný
aj rajónom (dížka 1778,07 m) z bodu 22. Rozdiel
v súradniciach určených rajónom a polygónovým ta-
hom bol
- v súradnici Y 0,00 m
- v súradnici X 0,01 m.

V roku 1967 sa v lokalite Trstínv úzkom údolí so
stfmymi zalesnenými svahmi použil polyg6nový tah
na určenie 5 Zhb, pretože využiť iné met6dy nebolo
možné. Ťah bol pomerne priamy a nie je potrebné
uvádzať jeho grafické znázornenie. Dížky merané
geodimetrom AGA 6 boli:

53-20 = 975,162 m
20-21 = 846,990 m
21-22 = 905,154 m
22-23 = 562,315 m
23-24 = 421,991 m
24-46 = 1228,559 m

[8] = 4940,171 m

Teda celková dížka tahu viičšil,l,akopripúšťajú platné
smernice. Uhly boli merané sekundovým teodolitom
Zeiss 010 v dvoch skupinách.

Dosiahnuté výsledky:

00) = -18ee (dovolená 53eo)
Ov = -0,017 m
O", = -0,048 m
Op = -0,055 m (dovolená 0,160 m)

4. Porovnanie dosiahnutýeh výsledkov

Na zvýraznenie dosiahnutých výsledkov je v taburke 4
uvedené porovnl,l,nie podra kritérií predpísaných pre
zhusťovacie body (určované polyg. ťahmi) a podra kri-
térii pre hlavné polygónové tahy. V jednotlivých
stípcoch sa uvádza smerová odchýlka 00) a polohová
odchýlka Op (dosiahnutá - dovolená). Toto porov_
nanie platí pre tahy, ktoré boli uvedené v kapitole 3
tohto článku.
Z tab. 4 vidno, že polohová odchýlka ±(0,002 V[8] +
+ 0,02) m, predpísaná na určovanieZhb polygónový-
mi ťahmi s použitím elektronických diarkomerov,
nebola prekročená ani v jednom tahu aj napriek to-
mu, že v tahu 4 a 5 bola prekročená smerová odchýlka
(200e Vn). Zároveň však treba konštatovať, že kritéria
pre hlavné polyg6nové tahy, merané s použitím
elektronických diarkomerov, aj napriek tomu, že do-
teraz platné smernice ich znižujú o 25 %, sú ešte znač-
nevorné.

Okrem toho treba. zdorazniť aj 'skutočnosť, že po-
lygonizácia s použitím elektronických diarkomerov,
najllla EOK 2000 znižuje náklady o 30 až 50 % oproti
klasickému sposobu.

Z doterajších výsledkov možno konštatovat, že určo-
vanie bodového pora polygonizáciou s použitím svetel-
ných diarkomerov a sekundových teodolitov poskytuje
nové možnosti s dosiahnutím pomerne vysokej pres-
nosti. Je síce pravda, že využívanie svetelných diar-
komerov pri polygonizácii nie je ešte masove rozšírené
pre malý počet týchto prístrojov u nás. Treba však
perspektívne počítať s tým, že rozširovaním počtu
svetelných diarkomerov bude sa ich využívanie ne-
ustále zvačšovať. Táto slmtočnosť nastoluje niekorko
problémov, ktoré bude potrebné v dohradnej dobe
vyriešit a stanoviť nové zásady a kritériá. lde najma
o tieto problémy:
a) Ako sa na praktických príkladoch ukázalo, nie je už

natorko rozhodujúci tvar a dížka polygónových
tq,hov pri použití svetelných diarkomerov a sekun-
dových teodolitov. Túto otázku treba riešiť čím
skor, aby doteraz platné smernice a kritéria sa ne·

Kritériá pre Zhb určované polygónovými tahmi Kritériá pre hlavné polygónové tahy

00) V 2 2 O", V I IOp = Ov + O", Op = Ov +00 Dížka
Ťah I dovolená I dovolená

Počet tahu
dosiahnutá 0,002 YfBf + dosiahnutá 0,01 V1Bl+

strán vmetroch
dosiahnutá dovolená dosiahnutá dovolená

2000 yn- + 0,02 10000 vn- + 0,04 - 25%

v metroch v metroch

1 - 73eo 880e 0,02 0,11 - 7300 44700 0,02 0,38 19 2145

2 + 4800 49co 0,03 0,12 + 4800 265eo 0,03 0,43 6 2837

3 + 3100 4900 '0,04 0,13 . +31eo 265eo 0,04 0,45 6 3079
4 + 10100 60eo 0,09 0,18 +IOÍoo 316eo 0,09 0,62 9 6249

5 + 15400 8000 0,20 0,22 + 15400 41100 0,20 0,76 16 9519

6 _. 400 451lC 0,04 0,14 - 400 22400 0,04 0,50 4 3869-
7 - 18eo 5300 0,06 0,16 - 1800 2650e 0,06 0,56 6 4940
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stali brzdou využívania novej techniky a progresiv.
nejších met6d.

b) Body určené polyg6novými tahmi s použitím sve-
telných diaTh:omerov a sekundových teodolitov Sil.

približujú svojou presnosťou zhusťovacím bodom.
Treba preto uvažovat, či v budúcnosti pri masovom
využívaní týchto prístrojov, bude potrebné dote.
rajšie rozdelenie na hlavné a vedl'ajšie ťahy, pričom
uzlové tahy budú potrebné iba v zriedkavých prí.
padoch.

c) Doterajším sposobom Sil. odchýlky 011 a O", v poly.
g6nových ťahoch vyrovná vaIi úmerne k dUkam
polyg6nových strán. Avšak zo vzorca pre presnosť
dÍžky meranej svetelným dia!komerom mD =
= 10 mm + 2.1O-e.D vyplýva, že prvý člen tohto
vzorca ovplyvňuje rovnako každú dÍžku a len
hodnota druhého člena rastie úmerne s dížkou.
To znamená, že dlhšie strany polygónového ťahu sú
určené relatívne presnejšie ako krátke strany. Toto
by malo byť tiež predmetom riešenia a diskusie.

Platné smernice uvažujú síce pri polygonizácii s po·
užitím svetelných dia!komerov, avšak obmeduzú dÍž.

ku ťahov do 3,5 km (Zhb) resp. 5 km (THM). Na prí.
kladoch uvedených v tomto príspevku Sil. dokumento·
valo, že je možnosť polygonizácie so svetelnými dia!.
komermi a sekundovými teodoIitmi aj vyše 5 km
nezávisle na tvare tahu. Je potrebné túto skutočnosť
zohradniť aj v príslušných smerniciach, aby Sil. tieto
nestali brzdou, ale ešte účinnejším prínosom novej
techniky a progresívnych metód.
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K digitálnimu vyhotoveni map urbanizo-
vaných oblasti v měř(tku 1 : 1000metodou
letecké fotogrammetrie a poznatky z re-
alizačních pracf

Ing. Václav PlchHk, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický v Praze

1. Stanoveni úlohy

Většina socialistických zemí stoji před hospodář(lky
náročnou a technicky obsáhlou úlohou, jak vyhovět
požadavkům, kladeným na mapy velkých měřítek.
Jejich naléhavá potřeba a náklady na vyhotovení,
hrazené v rámci státního rozpočtu, si vynucují bedlivé
uvážení technologie mapování a mapového obsahu,
aby celková koncepce byla v souladu jak s potřebami
státu, tak i s jeho finančními možnostmi.

V CSSR, obdobně jako v jiných průmyslově vy-
spělých zemích, přes zvýšený požadavek vyhotovení
map velkých měřítek, nelze zvýšit stav pmcovníků,
zapojených do mapovacích prací. Bylo proto a je
stále nutné hledat metody a cesty, jež by bez rozšířeni
stavu pracovníků zvýšily efektivnost mapovacích
prací. Ukázalo se, že efektivnost mapovacích prací
lze v prvé řadě zvýšit jejich automatizací, a že stupeň
efektivnosti je závislý na způsobu a možnosti sběru
informací o předmětech měření a na možnosti a způ.
sobu převodu a zpracováni těchto informací.

Na základě zkušeností s fotogrammetrickými me·
todami, které umožnily v krátkém období 1952-1957
vyhotoveni topografických map celého území CSSR
v měřítku 1 : 25 000 a v létech 1956-1959 v měřítku
1: 10 000. bylo v roce 1962 přistoupeno k technicko·

hospodářskému mapování (THM) [12] - v závislosti
na naléhavé potřebě nových map velkých měřítek,
na hospodářském významu a na typu území určeného
k mapování - v jednom z následujících měřítek:
1 : 1000, 1 : 2000 -nebo 1 : 5000.

V současné době je v CSSR fotogrammetrická
metoda běžně užívána pro THM místních tratí v mě-
řítku 1 : 2000 a pro THM polních tratí všech výše
uvedených měřítek. Nebyla však a dosud není běžně
užívána pro THM místních tratí v měřítku 1 : 1000,
ačkoliv v současné době se jeví naléhavá potřeba
takových map. Geodetické metody mají ve velko.
měřítkovém mapování dlouholetou tradici. Za před-
pokladu, že přínos fotogrammetrické metody při
mapování zastavěných tratí v měřítku 1 : 1000 by
mohl být obdobný efektivnosti pro již uvedené pří-
pady vyhotovování THM fotogrammetrickou meto-
dou, jevilo se účelné provést výzkum možností a pod.
mínek, za kterých by bylo výhodné mapovat též
zastavěné tratě v měřítku 1 : 1000 fotogrammetricky.

Současné poznatky o optimálním využití mapo.
vých podkladů pro rozvoj národního hospodářství
a pro vybudování informačních systémů nasvědčují
tomu, že zmíněnému využití nejlépe vyhovuje mapa
v digitální formě.
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oblastí v měřítku 1: 1000 metodou letecké fotogrammetrie
a poznatky z realizai5nich prací - 1. Mst

Digitální zpúsob vyhotovení mapy, po technické
i organizační stránce náročnější než grafický zpúsob
jejího vyhotovení, má proti dosavadnímu grafickému
zpúsobu zejména následující výhody:

- Vyšší vnitřní přesnost v dúsledku toho, že
pravoúhlé rovinné souřadnice všech polohových bodú
mapy, jejich zobrazení na mapě a výměry parcel jsou
určovány na základě exaktních matematických vztahú
mezi výchozími měřickými údaji a určovanými veli-
činami.

- Operativnost při obnově mapy a možnost vy-
hotovení map v rúzných měřítkách a v rúzných
souřadnicových systémech bez požadavku na další
mapovací práce.

- Usnadnění a zkvalitnění údržby map evidence
nemovitostí číselným zpúsobem.

- Možnost využití číselného vyjádření obsahu
mapy pro informační systém geodézie a kartografie.

Použití fotogrammetrie pro THM urbanizovaných
oblastí v měřítku 1 : 1000 je tedy závislé na možnosti
vyhotovit číselné mapy s přesností, vyhovující usta-
novením "Směrnice pro THM" [12].

2. Ověřeni možnosti digitálnfho mapováni urbanizova-
ných oblasti v měřítku 1 : 1000 fotogrammetrickou
metodou

Se zřetelem na možný přínos metody letecké foto-
grammetrie pro digitální vyhotovení map urbanizo·
vaných oblasti v měřítku 1: 1000 byly zkoumány
možnosti jejího využiti. V prúběhu výzkumných
prací v ČSSR byl experimentálně zkoumán vliv řady
činitelú na hospodárnost a přesnost fotogrammetric-
kého určení polohových souřadnic lomových bodú
střešníoh plášťú. Zejména byl zkoumán vliv, měřítka
snímkú, fotogrammetrické signalizace bodii.,tnejed-
noznačné identifikace lomových bodú hra-
nic střešních plášťú a vliv přesnosti poin-
tace na body ležící na čarách zvýšeného
kontrastu, na přesnost fotogrammetric- 111111
kého vyhodnocení.
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2.1 K přesnosti určeni polohových souřadnic lomových
bodů střešnich plášt'ů

Podkladem pro výzkum zdrojů chyb na polohovou
přesnost vyhodnocení lomových bodů střešních plášťů
a pro určení optimálního měřítka snímků byly v roce
1966 a 1967 snímky zkušebního fotogrammetrického
pole Pecný s místní tratí obce Kostelní Střímelice,
pořízené komorou W1LD RC 5a s parametry 15/23,
v měřítkách 1 : 3500, 1 : 6000, 1 : 12000 a 1 : 23 000.
Před leteckým snímkováním bylo ze 107 lomových
bodú střešních plášťů, zaměřených protínáním vpřed
s přesností ±0,02 m, fotogrammetricky signalizováno
13 jižních, 8 západních, 4 východní a 11 severních rohů
střech, ležících v závislosti na stupni osvětlení na ča-
rách rúzného stupně kontrastu.

Po vyhodnocení fotogrammetricky signalizova-
ných bodú na zemi a 70 nesignalizovaných a 37 signa-
lizovaných rohú střech, rozčleněných v závislosti na
poloze střešních plášťů ke světovým stranám do čtyř
skupin, a tím i rozčleněných do čtyř souborů podle
rozdílu kontrastu obrazu hrany střešního pláště a jeho
okolí, byly pro zkoumaná měřítka snímkú a zkoumané
druhy bodú vypočteny střední polohové chyby.
Z hodnot středních polohových chyb, v obr. 1 a 2
vyjádřených na ose Y v (.Lmv měřítkách snímků,
byl pro střední polohovou chybu numericky vyhod-
nocených fotogrammetricky signalizovaných lomo-
vých bodú střešních plášťů - mp{s,n) - odvozen týž
vztah, jako pro body signalizované na terénu.

mp (s, n) = ± (0,015 až 0,200) 1;;;;0 [mJ (1)

a pro numericky vyhodnocené nesignalizované lomové
body střešních plášťů vztah

mp (l, n) = ±0,0025 Vm. [mJ (2)

Ukázalo se, že ze zkoumaných ClnI-
telú měřítko snímků a obtížnost jedno-
značné identifikace lomových bodů střeš-

i §•• •••
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ních plášťů nejpodstatněji ovlivňují přesnost, a tím
i efektivnost fotogrammetrického určení.

Další poznatek, důležitý pro možnost leteckého
snímkování i za zhoršených atmosférických podmínek,
je patrný z obr. 1 i z obr. 2.

Přesnost vyhodnocení lomových bodů na čarách
zvýšeného kontrastu je nižší než na čarách, kde rozdíly
v osvětlení nejsou tak velké. Lze tedy předpokládat,
že není bezpodmínečným předpokladem vyhotovení
leteckých měřických snímků výjimečné sluneční osvět-
leni.

Uvedený vztah (2) ukazuje, že přesnost souřadnic
numericky vyhodnocených lomových bodů střešních
plášťů se se zmenšujícím se měřítkem snímků relativně
zvyšuje.

Vztah (2), odvozený z výsledků výzkumných
prací v létech 1967 a 1968, byl porovnán s hodnotami
středních polohových chyb, určených podle vzorce

ze 13 variant snímkování tří lokalit v měřítkách
1 : 3300 až 1 : 25 000 z let 1959 až 1968. Absolutní
hodnota střední diference byla 0,02 m. Na základě
výsledků porovnání lze učinit následující závěr:

Hodnota středních polóhových chyb numericky
vyhodnocených lomových bodů střešních plášťů, urče-
ná po vyhodnocení ze snímků pořízených různými
typy leteckých komor, s nestejnými parametry, v růz-
ných ročních obdobích a v různých denních hodinách,
za rozličných atmosférických podmínek, v různých
provozních ústavech a na různých typech vyhodno-
covacích strojů, odpovídá vztahu

mp (l, n) = ± 0,0025 VmB [mJ,

jenž za daného přístrojového vybavení a při použití

Ptchlík, tf.: K digitálnímu vyhotovení map urbantzovaných
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a poznatky z realizačních praCí - 1. čt1s1

fotografických materiálů jsoucích k dispozici - prak-
ticky vyjadřuje současné možnosti fotogrammetrie
při mapování zastavěných tratí.

Podle "Směrnice pro technickohospodářské ma-
pování" [12] se u stavebních objektů zaměřuje vnější
obvod budov v průniku s terénem. U staveb v souvis-
lém řadovém zastavění se zaměřují hranice, oddělující
budovy s odlišnými popisnými (evidenčními) 'Čísly.
U všech budov se měří a v náčrtech nebo popřípadě
v zápisnících se uvádějí z kontrolních důvodů oměrné
míry. Bylo by tedy nutné po fotogrammetrickém
určení souřadnic lomových bodů střešních plášťů,
všude tam, kde jsou žádány souřadnicé průniků
konstrukcí budov s terénem, redukovat souřadnice
lomových bodů střešních plášťů o šířky okapů.
Z kontrolních důvodů vypočtené hodnoty oměrných
budov, určené z redukovaných souřadnic lomových
bodů střešních plášťů o šířky okapů, se porovnávají
s přímo měřenými hodnotami oměrných budov. Proto-
že chyby v měření šířek okapů plnou hodnotou ovliv-
ňují fotogrammetricky určené oměrné, požadujeme,
aby šířky okapů byly měřeny s přesností asi ±0,03 m
až ±0,05 m.

V ŮSSR bylo v podnicích resortů ŮÚGK a SÚGK
konstruováno více různých pomůcek pro měření šířek
okapů, z nichž se čtyřmi ze šesti popsaných ve vý-
zkumné zprávě [8] bylo provedeno kontrolní srovná-
vací měření. Jako nejvhodnější se jevil "okapoměr"
konstruovaný ve Fotogrammetrické laboratoři ŮVUT
v Praze. Při srovnávacích zkouškách s okapoměrem,
vyhotoveným v n. p. Geodézie - Plzeň, střední dife-
rence z 32 měření měla hodnotu ±0,02 m a maximální
diference hodnotu ±0,06 m.

Z práce N. A. SOKOLOVÉ [II] je patrna potřeba
nových map velkých měřítek též v SSSR a záměr je,
vyhotovovat je fotogrammetricky. Pracovníci
CNIIGAiK-u PERLOV a JACUK navrhují při foto-
grammetrickém mapování urbanizovaných oblastí
použití okapoměru, popsaného v č. 11/1972 časopisu
Geodézija i kartografija.

2.2 Způsob kontroly přesnosti polohového fotogram.
metrického vyhodnoceni

Polohová přesnost fotogrammetricky vyhotovených
map je ověřována týmž způsobem jako přesnost map
vyhotovených geodetickou metodou, tj. porovnáním
přímo měřených oměrných s oměrnými určenými
výpočtem z fotogrammetrických nebo geodetických
souřadnic jejich koncových bodů.

Fotogrammetrická metoda je charakteristická
homogenní přesností polohového vyhodnoceni. Po
numerickém vyhodnocení kontrolní čtvercové mřížky
lze konstatovat, že přesnost vypočtených délek mezi
vrcholy čtvercové mřížky není prakticky ovlivněna
jejich vzdálenostmi.

Hodnoty chyb vypočtených délek mezi numericky
vyhodnocenými body z leteckých snímků však se
vzrůstající vzdáleností jejich koncových bodů pomalu
vzrůstají. Je to důsledek nepravidelné srážky foto-
grafického materiálu, distorze použité letecké komory
a míry přesnosti zaměření vlicovacích bodů. Vliv těchto
činitelů je pravděpodobnější a patrnější se vzrůstající
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hodnotou kontrolované délky. Pro praxi u krátkých
vzdáleností je růst chyb fotogrammetricky určených
vzdáleností zanedbatelný.

Za předpokladu homogenní přesnosti numericky
vyhodnocených bodů má střední chyba délek d,
vypočtených z numericky vyhodnocených bodů, tedy
konstantní hodnotu, nezávislou na vzdálenosti kon.
cových bodů. Proto hodnota střední chyby určené
vzdálenosti z numericky vyhodnocených bodů je
rovna střední polohové chybě numericky vyhodnoce.
ných podrobných bodů. Tento vztah

lze odvodit ze vzorce pro výpočet délek z koncových
bodů za předpokladu, že platí

Protože však hodnota střední chyby mp není jen
výslednicí složek nahodilých chyb, ale i systematic-
kých proměnných chyb, bude zpravidla

Se zřetelem na skutečnost, že pro potřeby praxe
je především důležitá relativní polohová přesnost,
charakterizovaná střední chybou vzdáleností ma, lze
polohovou přesnost posuzovat podle její hodnoty.

Geodetický a kart~grafický obzor
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byla experimentálně ověřena na zkušebním fotogram-
metrickém poli Pecný, ze dvou snímkových dvojic 19
a 21, pořízených komorou s parametry 150/230 v mě·
řítku 1 : 12 000. Za vlícovací body snímkové dvojice
19 byly použity body zkušebního pole 102, lll, 346,
359,242 a snímkové dvojice 21 body Ill, ll8, 338, 346
a 206. Viz obr. 3.

Při experimentálních pracích bylo současně s gra-
fickým vyhodnocením polohopisu v měřítku 1 : 5000
provedeno numerické vyhodnocení všech bodů bodo.
vého pole, zobrazených na obr. 3. Jejich polohové
souřadnice byly při budování zkušebního pole určeny
protínáním vpřed se střední chybou, nepřekračující
hodnotu ±0,02 m, a proto pro další srovnávací práce
jsou pokládány za správné.

Po transformaci modelových souřadnic afinní
transformací byly pro obě snímkové dvojice 19 a 21
vypočteny

- systematické chyby
- střední chyby
- střední chyby opravené

o vliv systematických chyb m~,m;
byly evidovány maximální chyby max Llx, max Lly
a ze středních souřadnicových chyb m"" my
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byly vypočteny střední polohové
chyby mp
a z nich po eliminaci systematických
chyb střední polohové chyby m;

Výsledné hodnoty středních polohových chyb mp
a m;, vypočtené ze všech kontrolních bodů zkušebního
pole na snímkových dvojicích 19 a 21, znázorněných
na obr. 3, jsou uvedeny v tabulce 1.

Snimková dvojice 19 21

Pořadové Určeno
54 48čislo z počtu bodů - n

Hodnoty chyb v [ml

1 a", +0,13 -0,06
2 all -0,01 +0,01
3 m", ±0,21 ±O,12
4 mli ±0,16 ±0,14
5 max LI x +0,54 -0,26
6 max LI y +0,34 +0,43

7 I mp ±0,27 ±0,18

8
I

m",' I ±0,17
I

±0,10
9 m' ±0,16 ±0,14II

Z daných souřadnic bodů zkušebního pole a ze
souřadnic určených afinní transformací po fotogram-
metrickém vyhodnocení byly vypočteny vzdálenosti
d, vyznačené v obr. 3 spojnicemi příslušných bodů.
Porovnáním korespondujících si vzdáleností, určených
jednak z geodetického měření a jednak po fotogram-
metrickém vyhodnocení, byly pro snímkové dvojice 19
a 21 určeny

- systematické chyby vzdáleností aa
- střední chyby vzdáleností ma
- střední, chyby vzdáleností po eliminaci

systematických chyb md
a byly evidovány maximální chyby max LId

Výsledné hodnoty jsou patrny z tabulky 2.

Snimková dvojice 19 21

Pořadové Určeno z počtu
83 91čislo vzdálenosti - tf,

Hodnoty chyb v [ml

1 Ua I +0,01 +0,03

I 2 ma ±0,16 ±0,13

3 max LI d +0,63 -0,57

4 ma' ±0,16 ±0,13

Výsledky experimentálních prací potvrdily, že lze
polohovou přesnost fotogrammetrického vyhodnocení,
charakterizovanou střední polohovou chybou mp,
s vyhovující přesností pro praxi posoudit z hodnoty
střední chyby oměrných měr ma.

Pichlík, v.: K digitálnímu uylzotovení map urbanizovaných
oblastí v měřítku 1: 1000 metodou letecké fotogrammetrie
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2.3 Porovnání přesnosti fotogrammetrické metody
a základních kritérii THM pro měřítko 1: 1000

Podle § 18 "Směrnice ... " [12] má polohová přesnost
bodů podrobného pole pro mapu v měřítku 1 : 1000
vyhovovat těmto kritériím:

Střední souřadnicová chyba

m"'lI = ± VO,5 (mi + m~) (9)

nesmí pro body určené geodetickými metodami pře-
kročit hodnotu

m"'lI = ±0,06m

a pro pevné fotogrammetricky signalizované body,
určené numericky, hodnotu

Uvedeným hodnotám středních souřadnicových
chyb m"'lI a m"'lI(s, n) odpovídají hodnoty středních
polohových chyb mp = ±O,08 a mp(s, n) = ±O,ll m
určených podle vzorce

V běžné praxi lze střední polohovou chybu fo·
togrammetricky signalizovaných, numericky určených
bodů vyjádřit vzorcem

mp (s, n) = ± (0,015 až 0,020) 1~0 Em] (1)

jemuž při měřítku snímků 1 : 4500, používaném pro
mapování v měřítku 1 : 1000, odpovídá střední chyba
o hodnotě

Je to tedy menší hodnota než připouští "Směrni-
ce pro THM" pro podrobné body polohového pole,
určené geodetickými metodami, nebo než obnáší pří.
pustná polohová chyba pro vlícovací body.

Střední souřadnicová chyba podrobných poloho-
pisných, bodů nemá překročit hodnotu

m"'lI= ±O,14m

a té odpovídá hodnota střední polohové chyby

mp= ±0,20m.

Podle vztahu (2) hodnota střední polohové chyby
mp(l, n) numericky vyhodnocených lomových bodů
střešních plášťů z měřítka snímků 1 : 4500 je ± 0,17 m,
jíž odpovídá hodnota střední souřadnicové chyby

m"'lI(l, n) = ± 0,12 m

Lze tedy fotogrammetricky určit souřadnice 10-
mových bodů střešních plášťů s přesností vyhovující
ustanovením "Směrnice pro THM" pro měřítko
1 : 1000.

Po rozboru experimentálních fotogrammetrických
prací byl učiněn závěr, že fotogrammetrickou meto-
dou lze vyhotovit technickohospodářské mapy zasta-
věných tratí v měřítku 1 : 1000,

s přesností předepsanou "Směrnicí pro THM",
při snížení podílu živé lidské práce a zvýšení její
kulturnosti,

1974/132



Pichlík, V.: K digitálnímu vyhotovení map urbanizovaných
oblastí v mi!!řítku 1:1000 metodou letecké fotogrammetrie
a poznatky z realizačních prací - 1. část

aže lze po geodetickém zaměření oměrných měr
provést poměrně lehce kontrolu fotogrammetrického
polohového vyhodnocení.

3. Možnosti automatizace při technickohospodářském
mapováni

Při mapovacích pracích geodetickou metodou se zí-
skávají základní informace o předmětech měření
přímým měřením v poli. Předpokladem komplexní
automatizace prací je takové technické vybavení
a jsou takové fáze výrobního cyklu, které by umožnily
automaticky zpracovat tok informací v celém pracov-
ním procesu, od jejich zjištění až po vyhotovení vý-
sledných dokladů. Možnost automatizace závisí rovněž
na masovém sběru informací o předmětech měření
a na možnosti jejich masového zpracování.

Při mapování ve velkých měřítkách je problém
automatizace zatím v největší míře řešen fotogram-
metrickou metodou. Informace o předmětech měření
se získávají hromadně při leteckém snímkování auto-
matickou měřickou leteckou komorou. Pro jejich
další zpracování je nutným článkem soustavy foto-
grammetrický vyhodnocovací stroj, vybavený zaří-
zením pro registraci modelových souřadnic do děrné
pásky, která umožní přenos informací z vyhodnocova-
cího stroje do samočinného počítače. Pro automatické
provedení zobrazovacích prací je pak třeba použít
automatický koordinátograf.

Jedním z předpokladů úspěšné automatizace ma-
povacích prací je seznámení pracovníků výroby s no-
vou technologií, a to jak s technologií prací provádě-
ných jimi samými, tak i s technologií následujících
fází pracovního cyklu, a důsledné dodržování techno-
logické kázně.

V zeměměřické praxi se velmi často považuje
polární metoda za nejvhodnější metodu pro mapování
urbanizovaných oblastí. Z porovnání hodnot uvede-
ných v tabulce 3 [2], charakterizující polární metodu
a fotogrammetrickou číselnou metodu, je patrna znač-
ně větší možnost masového sběru a zpracování infor-
mací o předmětech měření fotogrammetrickou meto-
dou, a to i při případném použití kódových teodolitů.
Tabulka byla vypracována za předpokladu, že mapový
list v měřítku 1 : 1000, o rozměrech 625 m X 500 m,
je vyhodnocen ze dvou snímkových dvojic, pořízených
komorou o formátu 18 cm X 18 cm v měřítku 1 : 4500.
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Charakteristika uvedených stupňll bbtížilbsti je po~
psána v "Ceníku geodetických a kartografických
prací", platném v CSSR.

Se zřetelem na větší možnost automatizace pra-
covních procesů fotogrammetrické metody se tato
v kombinaci s geodetickou metodou jeví jako efektiv-
nější metoda též pro mapování místních tratí v mě-
řítku 1 : 1000, i když je organizačně -a to zvláště
vzhledem k nutným kooperacím - značně náročnější.

Podstatný rozdíl mezi geodetickou a fotogram-
metrickou metodou při vyhotovování THM urbanizo-
vaných oblastí spočívá v tom, že geodetickou metodou
lze beze zbytku zaměřit všechny body každé mapo-
vané lokality, zatím co při fotogrammetrické metodě,
přes prokázané její výhody, i v optimálních případech,
kdy snímkování bylo uskutečněno v předvegetačním
období po pečlivě provedené fotogrammetrické signa-
lizaci, je nutné určité procento lomových bodů na hra-
nicích předmětů měření (zpravidla méně než 10 %)
zaměřit geodeticky.

Účelná kombinace geodetické a fotogrammetrické
metody byla předpokládána již ve výzkumné zprávě
59/59 VúGTK. Bylo v ní navrhováno - "geodetický-
mi metodami zaměřit uliční fronty domů a všechny
předměty na komunikacích, pro něž je žádána nej-
vyšší přesnost měřtmí, a jež mohou být z velké části
bez obtíží zaměřeny ze sítě podrobných bodů poloho.
vého pole (PBPP), vybudované k údržbě mapy.
Ostatní obtížně zaměřitelné předměty měření uvnitř
stavebních bloků určit fotogrammetricky, nebo v ně-
kterých případech geodeticky ze sítě měřických bodů,
určených fotogrammetricky".

Geodetickou metodu bude účelné a někdy i nutné
používat při mapování v největších měřítkách, a to
zpravidla pro mapování center měst s hustou a vy-
sokou zástavbou, pro atypické případy mapování,
při doplňovacím měření fotogrammetricky nevyhod-
nocených předmětů měření a v případech, kdy koope-

Poznámka: 1. Předpokládáno, že při fotogramme-
trické metodě bude vyhodnoceno asi
90% bodů ze snímkové dvojice.

2. Snímkovou dvojici lze při porovnávání
geodetické a fotogrammetrické metody
považovat za obdobu měři<kého sta-
noviska.

Polární metoda

Stupeň obtížnosti 1 I I II I III I IV I v I VI I VII I VIII I IX
I

Průměrný počer podrobných bodů na I ha 70 80 90 105 130 170 210 260 330
Průměrný počet stanovisek na I ha 4,3 4,8 5,4 7,5 10,6 14,0 19,0 24,0 33,1
Průměrný počet stanovisek na 31,25 ha 130 150 170 230 330 450 600 750 1030
Průměrný počet bodů zaměřených na jednom
stanovisku 16 16 16 14 12 12 II II 10

Fotogrammetrícká metoda

Počet snímkových dvojic na 31,25 ha 2 I 2 2 2 2 2 fotogrammetric-
Průměrný počet bodfl. vyhodnocených z jedné ká metoda zatím.
snímkové dvojice se současnou registrací do děrné neuvažována
pásky pro samočinný počítač 990 1I20 1260 1470 1800 2500
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rační vazby pří použití fotogrammetrické metody by
u lokalit menšího rozsahu neumožňovaly provedení
prací v požadovaném zkráceném termínu.

Způsob určení polohopisných souřadnic bodů pří
velkoměřítkovém mapování fotogrammetrickými me-
todami, geodetickými metodami, převzetím kon-
strukčních prvků mapy z původního číselného mapo-
vání a z číselného zaměřování změn, a kombinaci dvou
nebo všech tří předchozích metod popisuje VÁLKA
ve "Sborníku výzkumných prací VúGTK" z roku
1972.

4. Rámcový technologický postup vyhotovení digit41.
nfch map urbanizovaných oblastf fotogrammetrickou
metodou

Fotogrammetrická metoda jak uvádí FŮRSTNER [4]
není běžně používána pro mapování urbanizovaných
oblastí ve velkých měřítkách. Autoru tohoto článku

, nebyl z praxe ani z literatury znám technologický po-
stup uvažovaného způsobu mapování. Bylo tedy před
zahájením prvých realizačních prací předpokládáno,
že navržený technologický postup [7] bude na základě
zkušeností z praxe, případně s vývojem nových, nebo
k dispozici nově jsoucích samočinných počítačů,
postupně optimalizován. Zkušenosti z praxe i možnost
použití výkonnějších samočinných počítačů tento
předpoklad potvrdily, jak je patrné z výzkumných
zpráv [9] a [1OJ.

Rámcový technologický postup vyhotovení digi-
tálních map urbanizovaných oblastí fotogrammetric-
koumetodou se po přípravných a projekčních pracích,
totožných nebo obdobných jako u geodetické metody,
člení v následující dílčí práce: předběžné letecké sním-
kování, místní šetření, fotogrammetrickou signalizaci,
měřické letecké snímkování, vyhotovení fotogram-
metrických náčrtů, zaměření vIícovacích bodů, foto-
grammetrické vyhodnocení, výpočetní a doplňovací
práce po fotogrammetrickém vyhodnocení, zobrazo-
vací práce a výpočet ploch.

Některé dílčí práce technologického postupu di-
gitálního mapování urbanizovaných oblastí v měřítku
1 : 1000 fotogrammetrickou metodou bude nutné,
při přechodu na mapování v menších měřítkách (urba-
nizovaných i neurbanizovaných oblastí), změnit nebo
upravit, a to v důsledku změn počtu předmětů měření
a v důsledku změny požadavku na přesnost údajů
o jejich lokalizaci.

Navržený technologický postup byl ovlivněn sou-
borem přístrojů, jenž byl pro zmíněné práce k dispozi-
ci. Byly to:

- univerzální fotogrammetrický vyhodnocovací
přístroj stereometrograf Zeiss-Jena,

- zařízení pro registraci modelových souřadnic
(coordimetr O nebo D),

- malý samočinný počítač značky Odra 1003 ne-
bo Odra 1013,

. - automatický koordinátograf Ooragraph.

N avržený technologický postup byl vypracován se
sn(Jhou maximálně využít návody, předpokládající vy-
hotovení digitálních THM v měřítkách 1:1000 a 1:2000
geodetickými metodami. Jsou to následující návody:
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- "Návod pro vedení měřického náčrtu a zápisníku
měřených údajů, určených ke strojovému zpracování výpo-
četních a zobrazovacích· prací" [13],

- "Návod pro vedení předpisu pro kresbu a vý-
počet výměr při strojovém zpracování technickohospo-
dářské mapy" [14]

- a "Návod pro kartografické a reprodukční zpra-
cování technickohospodářské mapy vyhotovené strojovým
způsobem" .
Zmíněné návody stejně tak, jako

- "Směrnice pro technickohospodářské mapování"
[12]
bylo nutno při fotogrammetrickém mapování zastavěných
tratí v měřítku 1:1000 částečně upravit.

Samočinný počítač Odra 1003 nebo 1013 umož-
ňoval pro strojové zpracování výpočetních a zobrazo-
vacích prací volbu technické jednotky maximálně
o 999 bodech a kromě výpočtu redukce souřadnic
lomových bodů střešních plášťů o šířky okapů, vý-
počet souřadnic polárně zaměřených bodů jednak bez
výšek a jednak s výškami, výpočet souřadnic průse-
číků dvou přímek a výpočet souřadnic z oměrných
měr pravoúhlých budov.

V resortu ČÚGK byly postupně vypracovány pro-
gramy pro samočinné počítače rOT 1900, Minsk 22
a Tesla 200. Výhledově se předpokládá pro. digitální
mapování užití sovětského samočinného počítače
RJAD. Použitý samočinný počítač ovlivní možnost
volit pro strojové zpracování za základní zpracovatel-
skou jednotku až celou snímkovou dvojici, která
v praxi může mít až přes 3000 podrobných bodů.
Ovlivní to způsob číslování bodů na fotogrammetric-
kých náčrtech, záznamy v zápisníku měřených údajů,
způsob a postup výpočetních prací. Jinak však dílčí
práce technologického postupu přechodem na nový typ
samočinného počítače se v zásadě pravděpodobně
nebudou měnit.

Ve "Směrnici.." [12] předběžné snímkování se před-
pokládá v těch případech, kdy dosavadní mapy ne-
umožňují řádné provedení místního šetření a kdy
neexistují z daného prostoru starší použitelné snímky.
Při digitálním způsobu mapování předběžné snímko-
vání má zejména za cíl umožnit rozbor a pak výběr
všech polohopisných bodů, jež je nutno centricky -
anebo v některých případech excentricky - foto-
grammetricky před snímkováním signalizovat. Proto
se pro předběžné i pro měřické snímkování navrhují
stejné měřítko snímků a tytéž osy snímkových řad.
Počet fotogrammetricky vyhodnocených, nebo v zá-
porném případě ke geodetickému doměření určených
bodů, je závislý na jejich jednoznačné identifikaci na
leteckých snímcích. V podstatné míře ovlivňuje délku
výrobního cyklu mapy a ekonomiku mapovacích
prací.

Při digitálním mapování fotogrammetrickou meto-
dou je nutné počítat jak s předběžným, tak i s měřic-
kým snímkováním, a to zpravidla s půldruharočním
předstihem. Se zřetelem na rozsah doměřovacích prací
je nejvhodnější dobou pro měřické letecké snímkování
doba před olistěním stromoví. Protože první mimo-
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vegetační období, počínající zmizením sněhové po-
krývkya končící olistěním stromoví, je třeba vyhradit
téměř jen pro měřické snímkování, bude účelné usku-
tečnit předběžné snímkování s uvedeným předstihem
v druhém mimovegetačním období, to je v době začí.
nající opadáním listí a končící sněhovým pokrytem.

Základní jednotkou strojového zpracování vý-
sledků měřických prací v poli při geodetických meto-
dách je polní náčrt a k němu příslušné zápisníky [13].
Při digitálním mapování fotogrammetrickoumetodou
je základní zpracovatelskou jednotkou užitková plocha
snímkové dvojice. Letecké snímkování pro fotogram-
metrické mapování v měřítku 1 : 1000 se zatím prová-
dí jak pro číselný, tak i pro grafický způsob vyhodno-
cení stejným způsobem, a to tak, že za osy snímko-
vých řad se volí spojnice středů mapových listů ve
směru západ-východ, a podélný překryt snímků a je-
jich měřítko takové, aby každý mapový list bylo mož-
né vyhodnotit ze dvou celistvých užitkových ploch
snímkových dvojic. Důvodem jednak je skutečnost,
že kromě číselného vyhodnocení se současně provádí
vyhodnocení grafické, jež usnadňuje kontrolu prvé
polohopisné kresby na, automatickém ,koordinátografu
a jednak ta okolnost, že v případě vyhodnocování
výškopisu jsou vrstevnice na mapovém listě v sou-
časné době, se zřetelem na danéregistračnt zařízení,
vyhodnocovány jen graficky.

Pro předběžné snímkování byla původně použí-
vána širokoúhlá komora Zeiss MRB s parametry
18 X 18 IIl,5, a to z toho důvodu, že to byla v ŮSSR
prvá komora se zkráceným cyklem snímkování na
2 sec. a zkráceným expozičním časem až na 1/1000 sec.,
umožňujícím při letadlech, jsoucích k dispozici pro
letecké snímkování, pořizovat v měřítku 1 : 1000 sním-
ky s 80 % podélným překrytem. V současné době, kdy
je k dispozici též komora Zeiss MRB s parametry
18 X 18/21, stejně upravená jako uvedená širokoúhlá
komora, která pro snímkováúí urbanizovaných oblastí
je výhodnější - viz F()RSTNER [4], se přesto dopo-
ručuje pro předběžné snímkování používat široko-
úhlou komoru. Důvodem je ta okolnost, že při před-
běžném snímkování nevíme, umožní·li atmosferické
podmínky při měřickém snímkování použít komoru
normální nebo širokoúhlou, a tak, je-li fotogram-
metrická signalizace pomocných měřických bodů na
základě leteckých snímků pořizených širokoúhlou
komorou bohatší, než by bylo třeba pro vyhodnocovací
práce ze snímků pořízených normální komorou, ne·
vznikají tím takové časové a ekonomické ztráty, jak by
tomu mohlo být v opačném případě.

Místní šetření se provádí podle "Směrnice .. "
z roku 1968. Je to první z pracovních etap při THM
a je nutné ji uskutečnit tak, aby v každém případě
předcházela fotogrammetrické signalizaci. Náčrt o míst-
ním šetření !se vyhotovuje buď na zvětšeninách po·
zemkové .mapy, anebo na asi sedminásobných zvět.
šeninách formátu B 3 leteckých snímků předběž.
ného snímkování. Způsob vyhotovení sedminásob-
ných zvětšenin z leteckých negativů na formát B 3
je uveden v oddíle 4.5.
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Současně s místním šetřením se provede a v ná-
črtu o místním šetření se zakreslí projekt fotogram-
metrické signalizace všech předmětů měření, jež ne-
jsou dostatečně a jednoznačně přirozeně signalizovány;
v nutných případech se navrhne potřebná excentrická
signalizace, nebo signalizace účelně zvolených pomoc·
ných měřických bodů, z nichž bude vhodné nebo
nutné geodeticky zaměřit obtížně vyhodnotitelné, ne-
bo před leteckým snímkováním zakryté předměty.

4.3 Fotogrammetrická signalizace

Fotogrammetrickou signalizací lze vytvořitpředpo-
klady pro ekonomické vyhotovení digitálních map
s vysokou homogenní přesností a s dostatečně hustou
a přesnou sítí pevných bodů.

Za tím účelem je třeba fotogrammetricky signali.
zovat následující body:

a) body základního polohového pole (ZBPP),
zhušťovací body (ZB) a body podrobného polohového
pole (PBPP),

b) projektované vlícovací body (VB) a projekto-
vané body podrobného polohového pole (PBPP),

c) další pomocné body a

d) podrobné body polohopisu (PB).

V současné době se předpokládá, že v budoucnosti síť
bodů podrobného polohového pole (PBPP), síť vlíco-
vacích bodů (VB) a dalších pomocných bodů bude
určena blokovou analytickou aerotriangulací (BAAT).
Do doby, než bude problém BAAT uspokojivě vyřešen
též pro mapování ve velkých měřítkách, počítá se
s tím, že geodeticky budou zaměřeny jen vlícovací bo-
dy. Podrobné body polohového pole a pevné body
polohového pole (PBPP), případně další pomocné
body, budou určeny fotogrammetricky, numerickým
vyhodnocením jednotlivých snímkových dvojic ze
zaměřených vlícovacích bodů. S přihlédnutím k uvede-
nému záměru se signalizují v polních tratích kromě
daných a projektovaných PBPP a VB asi do vzdále-
nosti 10 m od nich dva až tři další pomocné body a je-
jich vzájemné vzdálenosti se zaměří. Viz obrázek 4.

Poznámka: PBPP 569 je trvale stabilizován nebo
z něho bude určen pevný bod polohového
pole.
Pomocné body 59 až 61 jsou přechodně
stabilizovány koliky.
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Signalizace pomocných bodů 59 až 61 umožní
kontrolu, zda poloha bodu 569 se od okamžiku signa-
lizace nezměnila a zda byla správně a přesně určena
fotogrammetricky jeho poloha při vyhodnocováni. Po
číselném fotogrammetrickém vyhodnocení všech
PBPP a pomocných zajištujících bodů se určí diference
mezi přímo měřenými oměrnými d a korespondujícími
jim vzdálenostmi, vypočtenými z fotogrammetricky
určených souřadnic. Kontrola je založena na platnosti
vztahu (6)

V zastavěných tratích se signalizuje hustá síť
bodů, zpravidla s kontrastním okolím na křižovatkách
ulic.

Po jejich fotogrammetrickém určení lze z nich
určit jednak síť pevných bodů polohového pole na
rozích domovních bloků a jednak síť měřických pří.
mek, přimykajících se k uličním frontám domovních
bloků a umožňujících poměrně snadné jejich orthogo-
nální zaměření.

1 ,,,1';.
i ~ ..

A. . . r:- , I
I

I
I
r ./
I .
I ... I

b//á nebo fluiá
barva
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oblastt v měřttku 1:1000 metodou leteck~ totogrammetrie

a poznatky z realizačních prací - 1. část

b/'lá Ilebo žllJti
barya

V současné době se jeví účelné, aby signalizačních
prací se zúčastňovali nejzkušenější fotogrammetričtí
vyhodnocovatelé na univerzálních strojích, a aby
vedoucí signalizačních čet byli předběžně i v průběhu
fotogrammetrické signalizace instruováni, které body
a jakým způsobem mají být signalizovány (signálem,
částečným nebo úplným nátěrem barvou, centricky
nebo excentricky).

Zásadně je nutné vycházet ze skutečnosti, že lze
jednoznačně vyhodnotit jen ty body, které lze na
snímku jednoznačně identifikovat. Dobře provedená
fotogrammetrická signalizace do značné míry ovlivní
úspěšné využití fotogrammetrie.

V průběhu realizačních prací v lokalitě, kde byly
ověřovány výsledky výzkumu, bylo uskutečněno mě-
řické snímkování v předvegetační době již počátkem
dubna, bez předchozí fotogrammetrické signalizace
lomových bodů. Po vyhotovení fotogrammetrického
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náčrtu bloku s vilovým zastavěním bylo z počtu lomo.
vých bodú na hranicích předmětú měření vyhodnoce·
no až 97 %' Při kontrole přesnosti fotogrammetrického
vyhodnocení, porovnáním přímo měřených oměrných
měr s oměrnými měrami vypočtenými z fotogram-
metrického vyhodnocení, se ukázalo, že větší odchylky
ve fotogrammetricky určených oměrných byly zpúso-
beny tím, že lomové body na hranicích předmětú mě·
ření nebyly fotogrammetricky signalizovány a ne·
mohly být proto také při vyhodnocovacích pracích
jednoznačně identifikovány. Na obr. 5 až 8 jsou zná-
zorněny některé příklady, jak lze v závislosti na poloze
bodu na hraničních plotech jednoznačně zajistit jejich
identifikaci.

Vhodnou fotogrammetrickou signalizací lze u·
možnit kontrolu fotogrammetrického určení lomových
bodú, ku př. 82 a 81 na obr. 9, mezi nimiž je velmi
obtížné zaměřit oměrnou míru. Postačí fotogram.
metricky signalizovat velmi blízké pomocné body,
ku př. 83 a 84, popřípadě ještě body 85 a 89, a při
signalizaci přímo zaměřit vzdálenosti a,. a d2, nebo ještě
da a d4• Po fotogrammetrickém vyhodnocení se porov-
nají přímo měřené oměrné míry s korespondujícími'
délkami vypočtenými z fotogrammetricky určených
souřadnic. Přijatelný souhlas mezi porovnávanými
oměrnými měrami potvrzuje správnost určení polo.
hopisných souřadnic bodú 81 a. 82.

V některých případech je účelné nebo potřebné
provést excentrickou signalizaci lomových bodú 'na
hranicích předmětú měření. Při řídkém zastavění,
nebo přichází-li v úvahu fotogrammetrické vyhodno-
cení ojedinělých budov, lze podle vzoru na obrázku 10
lomové body na obvodu prúniku zdiva budov steré·
nem určit výpočtem z fotogrammetricky signalizova.
ných bodú na zemi.

Hranice lesních parcel jsou zpravidla před letec-
kým snímkováním zakryty. Je proto nutné buď. foto-
grammetricky signalizovat síť měřických bodú, z nichž
lze orthogonálně nebo polárně zaměřit zakryté před.
měty měření, nebo loniové body hranic fotogram.
metricky signalizovat zpúsobem znázorněným sche.
maticky na obrázku lI.
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Lesní hranice, daná body 7,8,9,10, je excentricky
signalizována pomocnými body 32, 33, 34, 35, ležícími
na spojnicích hraničních bodú s fotogrammetricky
signalizovaným bodem 44. Ten je při signalizaci
pomocných bodú 32 až 35 ještě vertikálně signalizován
výtyčkou a polohově zajištěn pomocnými fotogram-
metricky signalizovanými body 162 a 163. Body 32 až
35 se volí od kraje lesa ve vzdálenostech rovných
minimálně výšce stromú a pomocný bod 44 asi v pěti-
násobné vzdálenosti délek 81 až 85, Pomocné body 162
a 163 leží v nestejně volených krátkých vzdálenostech
d4 a dG od bodu 44 na přímce, která bodem 44 prochází.
Všechny uvedené vzdálenosti 81 až 84 a dl až d5 se
přímo měří při signalizaci.

Po fotogrammetrickém vyhodnocení všech signa-
lizovaných bodú lze z fotogrammetrických souřadnic
bodú 44, 162, 163 a měřených délek zjistit, zda poloha
signalizačního znaku na bodě 44 se od okamžiku signa-
lizace nezměnila. Z fotogrammetrických souřadnic bo-
du 44, bodú 32 až 35, ověřených porovnáním přímo
měřených a z fotogrammetrického vyhodnocení urče-
ných oměrných měr dl až ds, a z délek 81 až 84 se určí
polohové souřadnice bodú 7 až 10.
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V urbanizovaných oblastech je účelné všude tam,
kde by bylo při fotogrammetrické metodě potřebné
vyhodnotit budovy se značně členitým střešním pláš-
těm, budovy s kruhovými nebo různě členitými arkýři,
nebo jiné fotogrammetricky obtížně vyhodnotitelné
předměty měření, určit síť fotogrammetricky signa-

Pichllk, v.: K digitálnímu vyhotovení map urbanizovaných
oblastí v měřítku 1: 1000 metodou letecké fotogrammetrie

a poznatky z realizačních prací - 1. část

lizovaných měřických bodů, umožňujících geodetické
zaměření zmíněných předmětů měření.

Lektoroval:
Prof. Ing. dr. Pavel Gál, DrSc.,

SVŠT v Bratislave
Dokončení v příštím čísle

Zvláttní nivelační síť hlavního města
Prahy z roku 1972

Neustále rostoucí výstavba na území hlavního
města Prahy se již delší dobu potýká s nedostateč-
ným množstvím výškově určených bodů i s jejich
malou přesností. Stavební aktivita se postupně
přesouvá na okraje města, daleko za jeho původní
hranice, kde body nivelačních sítí buď úplně chybě-
jí nebo je jejich hustota velmi malá.
Na území Prahy bylo postupem doby zřízeno ně-

kolik výškových sítí. Z nejstarších, jako byla např.
síť rakousko-uherského vojenského zeměpisného
ústavu (RUVZÚ) ~e Vídni z let 1878-1892 nebo sít
čs. vojenského zeměpisného ústavu z roku 1920, se
však zachovaly pouze jednotlivé body. Stav nive-
lačních sftí z pozdější doby je nesrovnatelně lep-
ší, i když ani ty nesplňují požadavky současného
technického rozvoje hlavního města.
Zájmovým územím proC1hází čtyřiadvacet pořa-

dů čs. státní nivelační sítě z let 1939-1958.
JSou to čtyři pořady I. řádu, dva pořady II. řádu a
osmnáct pořadti řádu III. V roce 1951, byla na
území Prahy vybudována podrobná nivelační síť
(PNS), která byla v ppzdějšfch letech postupně
doplňována. Rovněž v okrajových obcích, které
jsou dnes součástí hlavního města, bylo zřízeno
několik samostatných plošných sítí.
Zatímco na devíti pořadech státní sítě byla

v letech 1961, 1964 a 1968 provedena opakovaná
nivelace, přičemž došlo k podstatnému zhuštění
bodfi a zkvalitnění stabilizací, nebyla podrobná
sít soustavně udržována a s ohledem na kvalitu
stab1lizací, postupně zastarala. Na rozsáhlém úze-
mí hlavního města tak existovala řídká kostra po-
řadů státní sítě a nesourodá PNS. Nebyl zde tedy
kvalitní výškový základ pro práce vyžadující vy-
sokou přesnost, jako je např. stavba metra nebo
modernizace inženýrských sítí.
Z těchto důvodů byl Geodetický ústav v Praze,

n. p., pověřen vybudováním zvláštní nivelační sí-
tě (ZNS) na území Prahy i v jejím blízkém okolí.
Na tuto síť budou postupně připojovány body no-
vé PNS, kterou buduje n. p. Geodézie.

2. Nová sítl)

ZNS v Praze z roku 1972 tvoří části čtyř pořadů I. řá-
du {BC, Bl, CT a ln, nivelační pořad I!. řádu lab
a část pořadu Bht a 67 pořadti III. řádu (nebo je-

1) Ndvá nliVelačnf srt hl. m. Prahy budezlI!hmovat
i nO\l!ou síť podrobnou

Ing. František Beneš,
Geodeticky ústav, n. p., Praha

jich části) v polygonech Bh, Bi, Cf, la, lb a Ta
(obr. 1). Nově vybudované pořady III. řádu (cel-
kem 50) byly zřizovány tak, aby některé z nich
sledovaly trasy pražského metra a jiné zahrnuly
oblasti plánovaných stavebních prací. Z existují-
cích pořadů nebyl do měřené sítě zařazen pouze
pořad Cf 1 Neratovice - Kbely, který vede po že-
leznicia který je z tohoto důvodu doporučen
k převedení do PNS.
Rozsah prací byl stanoven tak, aby nová síť na-

vazovala na dosavadní pořady vyšších řádů i na
pořady opakovaných nivelací zaměřené v minu-
lých letech. Zvláštní pozornost pak byla věnována
připojení pražské sítě na pořady měřené pravi-
delně v rámci ZNS v okolí Kladna.
Pro ty:to účely byly opakovaně zaměřeny části

existující sítě pořadů I. a II. řádu, které navazují
v okolí Prahy na pořady opakovaných nivelací a po-
řady Cf 3, Cf 8 a Ta 4, které na tuto síť navazují
v Bl."andýsenad Labem, respektive v Neratovicích a
Kostelci nad Černými lesy.
Při projekční přípravě a rekognoskaci byl brán

zvláštní ohled na hustotu silničnlho provozu
v Praze a snahou bylú nebudovat nové pořady po
frekventovaných ul1cích s ohledem na bezpečnost
prár;e i požadovanou přesnost měření.
Pro budoucí sledování svislých pohybů zemské

kůry byly na pořadech ZNS Praha zřizovány výš-
kové indikační body a výšková indikační pole
(VIP) podle stejných zásad jalro při opakovaných
nivelacích.
Výškové indikační pole je tvořeno skupinou

blIzkých bodů, které se vyznačují dobrou stabi-
litou (většinou jsou to skalní stabilizace v býva-
lých lomech) a které ležI na známých geologic-
kých formaclch. Na pořadech ZNS Praha byla
zřízena tři výšková indikačnI pole:
- VIP Středokluky na pořadu Bi 19, tvoří jej 23
skalních stab1lizací
- VIP IJábllce na pořadu Cf 12 - 25 skal a 1 ná-
stěnná :mačka
- VIP Tiché údolí na pořadu Bi 6 - 13 skal.
Prvá dvě pole byla zaměřena již v roce 1964, VIP
Tiché údolí bylo zřízeno nově.
Výškové indikační body jsou zřizovány tam,

kde nejsou vhodné podmínky pro založení indi-
kačních poU - hlavně v polnlch tratích, kde ne-
jsou rozsáhlejší skalní útvary. Za VIB jsou vybí-
rány hloubkové a tyčové stabilizace, podzemní ni-
velačnI kameny, osamělé body na skalnfch výcho-
zech a některé domy se základy na skalním pod-
kladě. Celkem bylo na pořadech ZNSPraha zvo-
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leno 165 VlB. Z toho je 54 skalních, 47 hloubko-
vých a 50 tyčových stabllizací, 5 podzemních ni-
velačních kamenů a 9 nástěnných stabilizací.

K pořadům ZNS v Praze byly v roce 1972 při-
pojeny i některé body starých sítí (RUVZÚ), MVP,
PNS), které nebyly při zpracování operátoru do
pořadu převzaty, buď pro nevhodnou stab1l1zaci,
pro velkou vzdálenost od vlastního pořadu nebo
z jiných duvodů. Pro potřeby výzkumu svislých
pohybil. nivelačních bodil. na území Prahy nebo
pro připojení pořadil. nové PNS jsou však prove-
dená měření cenná. Byly proto provedeny i vý-
počty výšek těchto bodil. a výsledky jsou uloženy
v dokumentaci Geodetického ústavu v Praze.

Vybudovanou nivelační síť bude nutno udržovat
pravidelnými přehlídkami a měřicky obnovovat,
aby evidovaný stav byl v souladu se skutečností.
Předpokládá se, že pro tento účel bude měřena
ZNS v poněkud menším rozsahu než v době svého
zřízení. Na okrajových pořadech byla proto zvole-
na řada výškově stabilních bodil., které nám
umožní provádět přesné měření mezi nimi a za-
ručí, že síť nebude výškově deformována a odtr-
žena od sítí okolních nivelačních pořadil..

ních polí prováděno obezdění a zakrytí, které je
běžné u polních nivelačních tratí.

K ochraně i vyhledání skalních stabilizací slou-
II vyhledávacl tyče nebo tesané křížky, kterb
jsou umístěny na vhoonem místě blízko značk}>.
Poloha ooou lB K tomuto zřetelnému označen.
vzta7ena a míry iso-u uvedeny v nivelačním údaj\
Protože skalní stabil1zace Hení možno zřídit všu-
de, byly pro účely sledování svislých změn na
nivelačních pořadech zřizovány již osvědčené
hloubkové stab1l1zace.

Hlollbková stabilizace je tvořena dvěma paz11l-
cemi, z nichž vnější o 0 = 240 mm má ochran-
nou funkCi a vnitřní o 0 = 89 mm, vyplněná be-
vztažena a míry jsou uvedeny v nivelačním údaji.
tonem, nese nivelační značku. Mezi oběma pažni-
cemi je proveden zásyp z kačírku. Takováto sou-
prava pažnic je umístěna do vrtu hlubokého až 20 m
a utěsněna betonovým a jílovým jádrem v pevném
podloží. Nivelační hřebová ocelová značka je zalo-
žena obvykle 0,1 m pod terénem a je chráněna pře-
výšenou vnější pažnicí s krytem. V městských čás-
tech, hlavně v sadech a parkových úpravách, je
vnější ochrana stab1l1zace provedena zděnou šach-
t1cí s litinovým poklopem rozměru 60X60 cm, umís-
těným v úrovni terénu. U polních tratí se používá
ochrany betonovou skruží s navršenou mohylou a
ochrannou tyčí.V roce 1971 byla provedena rekognoskace exis-

tujících pořadu a tras pořadil. nově navrhova-
ných. Výsledky rekognoskace a
návrhy na osazení zvláštních sta-
b1lizací i značek ve skalách a na
některých budovách byly konzul-
továny s geologem.

Z existujících pořadu byly pře-
vzaty všechny zachovalé body, po-
kud svým charakterem vyhovo-
valy novým požadavkil.Ín; na těch-
to pořadech byla stab1lizace pou-
ze doplněna. Na zřizovaných po-
řadech byla provedena převážně
nová stab1lizace.

Na všech pořadech bylo užito
v dostatečné míře zvláštních sta-
b1l1zací, které mají sloužit ke sle-
dování svislých pohybu zemské
kil.ry a zajišťovat stálé výšky pro
připojení vysoce přesných výško-
vých měření. Pro tyto účely byly
využity bohaté zkušenosti z více
než desetileté práce na opakova-
ných nivelacích a byly zvoleny
takové druhy stabil1zací, které nej-
lépe vyhovují geologickým pod-
mínkám v Praze.

Na pevných skalních výchozech
byly zřizovány skupiny nivelač-
ních bodu, které pro plnění výše
uvedených úkolů vyhovují nejlé-
pe. Ke stabilizaci byly používány
litinové nivelační značky čepové
většinou typu VI a hřebové typu
III a IV. Nebyly používány bron-
zové nivelační značky, protože ty
trpí častějším používáním (měk-
ký bronz se obrušuje) a snahou
bylo ponechat všechny podobné
body volně přístupné pro tech-
nickou veřejnost. Nebylo proto
u nových bodil. výškových indikač-

o o
o o

o
o o
o o
o o

o

Ob.,..2: lťez hloubkovou a tyčovou stabžlizací: 1 mohyla ze sypaného ma-
teriálu li hlíny, 2 betonová skruž, 3 litinový kryt, 4 beton, 5 ocelová paž-
nice 0 89 mm, 6'zásyp z 1cačírku(okulacený štěrk 0 5 mm), 7 ocelová
z;a~nrce (Z 241 mm, 8 ;íZové ;ádro, 9 betonové ;ádro, 10 litinový poklop,
11 zděná šacř.tlce, 12 nivelační značka, 13 ocelová pažnice, 14 zásy;p z ka-

čírku, 15 ocelové tyče, 16 ocelový hrot
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S ohledem na zvláštn! význam hloubkových
stabilizací jako bodfi výškově stálých a poměrně
nákladných byla jejich poloha v terénu určena
souřadnicovým zaměřením.

V roce 1972 byly poprvé ve větším rozsahu po-
užity na pořadech ZNS Praha t. zv. tyl!ové stabi-
lizace, zlepšovací návrh vedoucího střediska ni-
velace ing. Alexeje Hraběte. Tyto body svou stabi-
litou značně předčí povrchové nivelační kameny
a vhodně doplní mezeru za hloubkovými stab1l1-
zacem1. Pro menší pracnost při osazení jsou i vý-
hodnější než podzemní nivelační kameny. Tyčové
stabilizace jsou v podstatě ocelové tyče o {Zl =
25 mm a délce 1 mi, které se spojují sešroubová-
ním a lepením a zarážejí se svisle do země pomo-
cí speciálního zařízen! do hloubky obvykle 2 až
10 m, podle hloubky pevného podloží. Ocelová ni-
velační značka se upevní na poslednI díl (z ne-
rezavějlcí oceli) sešroubovánlm a lepenlm. Stejně
jako hloubkové stabilizace jsou i stab1l1zace ty-
čové chráněny zděnou šachticí s poklopem a jsou
po odkryti volně přístupné. (obr. 2)

Vzhledem k tomu, že na pořadechZNS v Pra-
ze je umožněn technické veřejnosti volný přístup
ke všem bodfim zvláštních stabilizac1, je třeba
požádat všechny pracovníky, kteří budou připOjo-
vad měření provádět, o zvýšenou péči a ohledu-
plnost při vlastním měření a o správné ošetření
a zakrytí značky po ukončenI prací.

Z ostatních druhfi stabilizací nebyly v roce
1972 v Praze nově osazeny žádné podzemnI nive-
lační kameny, byly však používány nivelačnI ka-
meny povrchové. Nadále byly pro stabilizaci vy-
užívány hlavně domy, na kterých bylo umlstěno
nejvíce nivelačních značek. V pořadech mimo za-
stavěné části byly některé značky osazeny na ji-
ných objektech - mostech, propustkách, opěr-
ných zdech. Tyto body majI již menší stab1l1tu,
mohou svou výšku měnit i o centimetry a s touto
skutečnosti je třeba počítat.

Vzhledem ke krátký.m termínfim, které byly pro
zaměření ZNS v Praze požadovány, byla stabili-
zace nivelačních značek rozdělena mezi všechny
čety střediska nivelace a probíhala nepřetržitě od
druhého pololetí roku 1971 až do zahájení měřenI
v dubnu 1972.

Úplný přehled o druzích stabilizací na nivelač-
ních pořadech ZNS Praha je uveden v tabulce 1.

Měřických pracI se zúčastnilo 10 nivelačnlch
čet Geodetického ústavu v Praze. Všechny čety
používaly k měření libelové přístroje Wild N III,
což odpovldá požadavkfim platné nivelační in-
strukce [3] na přesnost použité metody - zvláště
přesná a velmi přesná nivelace. Jako srovnávací
etalony byly používány normální metry fy R. A.
Rost a nivelačnI latě závodfi Zeiss.

Pl.'ed výjezdem na polnI práce byly srovnávací
metry proměřeny v Ceskoslovenském metrologic-
kém ústavu, kde byl určen rozměr metru při la-
boratorní teplotě. Z něj pak byla s použitIm li-
neárních teplotních koef1cientfi roztažnosti z mi-
nulých let určena rovnice srovnávacího metru.

Rovněž nivelační latě byly proměl.'ovány před
výjezdem v laboratoři krajského oddělení Úřadu
pro normalizaci a měl.'enI. Průměrná hodnota dél-
ky laťového metru byla určena porovnáním se zá-
kladnlm etalonem zn. Askánia Č. 4678. Podle zís-
kaných výsledků byly sestaveny dvojice nivelač-
ních latí s ohledem na vzdálenost počátku laťo-
vého dělenI od nulové hodnoty - patky latě.

Před zahájenlm pracI na pořadech ZNS Praha
zaměřily všechny skupiny zkušební nivelační
okruh v Podbabě, kde byly ověřeny nivelační sou-
pravy a secvičeny nivelační čety [2]. Tyto práce
byly zahájeny začátkem dubna 1972 a bezpro-
středně na ně navazovalo měření na pořadech
ZNS Praha. Během měřenI byly pravidelně porov-
návány nivelační latě s normálnímI metry, podle
[2, 3, 5], a zjlštěné opravy z délky laťového met-
ru byly zavedeny do výpočtu nivelačních převý-
šenI. Současně s observací pi'ováděl1 vedoucí ni-
velačnlch čet údržbu na měřených pořadech a vy-
hotov1l1 nové mlstopisy pro všechny body,

Měřické práce byly prováděny podle požadavků
a potřeb vnějšlch zájemců i s ohledem na využitI
výsledkfi měřenI ke sledování svislých pohybfi
zemské kfiry. Z těchto důvodů hyla zvolena meto-
da zvláště přesné nivelace pro pOřRdy I. a II. řá-
du, a z třeHch řádů pro ty pořady (nebo jejIch
části 1. které tvořI obvodový polygon nebo které
byly vybrány do opakovaných nlvelací již dřlve.
Metodou přesné nivelace byly zaměřeny pořady
III. řádu ležícI mimo obvod zvláštní nivelačnI sí-
tě. Ogtatní pořady v Praze byly měřeny metodou
velmi přesné nivelace. Měřick6 práce byly ukon-
čeny v červenci 1972.

lozna- Počet na pořadech I ZNS Praha 1972
Druh stabilizace čeni

I. řádu I II. řádu I III. řádu . celkem I v %

skalní S 18 28 342 388 14,8
hloubková stabili-
zace HS 10 3 40 53 2,0
tyčová stabilizacc TS 5 3 44 52 2,0
podzemní niv. ká-
men PNK 2 3 2 7 0,3
nástěnná N 284 93 1399 1776 67,6
povrchový niv.
kámen NK 25 15 123 163 6,2
jiná J 22 27 137 186 7,1

Součty 366 172 2087 2625 100,0

výpočetní práce na zakázce
ZNS Praha byly prováděny
v několika celcích:

Operáty nivelačních pořadii
byly zpracovány samostatně pře-
depsaným postupem [3] a byly
provedeny všechny obvyklé kon-
troly a výpočty. Před výpočtem
výšek bylo nutno provést soubor-
né vyrovnání celé ZNS Praha.

Na základě rozborů grafů od-
chylek mezi novým a starým mě-
řenlm na pořadech I. řádu bylo
zjištěno a předběžným výpoč-
tem potvrzeno, že výška uzlo-
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vého bodu Praha . 1 se nezměnila. Pořady 1. řádu
byly proto vyrovnány tak, že nezměněná zůstala
výška bodu uzlového a jednoho bodu blízko konce
měřené části. Pouze pořad IJ byl rozdělen na dva
oddělená úseky.
Po dvou nezávislých výpočtech výšek na pořa-

dech I. řádu byl sestaven předpis a provedeno
vyrovnání nivelační sítě pomocí vyro~nání po~-
míokových, jímž se uzávěry polygonu rozd.ělu]í
na opravy převýšení v úsecích mezi uzlovýmI bo-
d)' sítě. K tomuto zpusobu bylo přistoupeno proto,
že 'všechny uzávěry polygonuisou v relaci, odpo-
vídají si svou velikostí a jejich soubor má symet-
rické rozdělení. .
S ohledem na kapacitu počítače Odra 1003 vý-

početního střediska GŮ, kde byly vyrovnávací vý:
počty provedeny, byla celá síť rozdělena na čtyřI
sektory oddělené nivelačními pořady I. řádu a ty
byly vyrovnány samostatně.
Výsledky vyrovnání byly použity k výpočtuvý~

šek -uzlových bodu sítě a mezi ně byly pořadově
vetknuty výšky bodu ostatních. výpočty výšek byc
ly provedeny v systému Balt - po vyrovnání dva-
krát. Podle I. výpočtu výšek a údajů ve zrevidova-
ných místopisech byly vyhotoveny soubory nive-
lačních údaju. Kromě nivelačních pořadu 1. řádu
byly sam1statně vyrovnány ještě nivelační pOřa-
dy Cf 2, 5 a 6, které leží mimo území Prahy a
části pořadů Bhž, lab, Bh 1, Cf 3, Cf 8, la 7 a Ta 4,
ležící mimo obvod ZNS v Praze.
Soubory nivelačních údajů (SNŮ) nahrazUjí od

roku 1968 postupně evidenční seznamy nivelač-
ních pořadů. Soubor je vyhotovován obvykle na
podkladě údržby, obnovy nebo opakované nivela-
oe, případně při zřízení pořadu novépo. Obsahu-
je část informační, která udává přehled o stavu
nivelačního pořadu, počtu bodu a druzích stabili-
zací, historii měření na bodech nivelačního pořa-
du a záznamy o sdělení údaju a vyřazených lis-
tech NŮ a vlastní listy jednotlivých nivelačních
údaju. Nivelační údaje jsou oboustranným formu-
lářem, přičemž přední strana je určena pro PO"
třeby technické veřejnosti a strana druhá obsa-
huje záznamy o puvodu bodu a pracíl:h na tom-
to bodě konaných.
Operát opakovaných nivelacÍ byl uspořádán po-

dle návodu pro opakované nivelace [2, 5]. Ni-
velační tratě byly sestaveny tak, aby zahrnuly po-
řady měřené metodou zvláště přesné nivelace.
Vzniklo tak pět nivelačních tratí
- Nivelační trať A: Chrášťany-Horní Počernice
- Nivelační trať B: Jesenice-Nelahozeves
- Severní obvodový polygon: ~epy-Chvaly
- Jižní obvodový polygon: StodůlkY'-Chvaly
-- Pobřežní polygon.
Pro takto zvolené tratě byly sestaveny údaje

pro opakované nivelace s porovnáním výsledků
nivelačních měření. Podle nich byly rýsovány
grafy odchylek mezi novým a starým měřením a
grafikony nivelačního prostředí. Výsledky získa-
né v operátu opakovaných nivelací sloužlly jed-
nak k posouzení kvality měření a k prvým závě-
rum o výškové stabilitě území Prahy a budou dá-
le využity hlavně v dalších etapách prací na po-
řadech ZNS v Praze.

6. Pře s n o s tmě ř e ní:

S ohledem na malou délku pořadu bylo rozhodc
nu to počítat charakteristiky přesnosti ze všech
zaměřených oddílu, i když některé byly velmi
krátké. Z tohoto d'Ůvodu nelze mechanicky srov-
návat střední kilometrové chyby měření moR
s hodnotami na pořadech opakovaných nivelací
či dokonce na původních pořadech.
Celou zvláštní nivelační síť tvoří 62 polygonu.

Jejich přehled je v tabulce 2. Rozborem všech
uzávěru lze soudit na náhodné hromadění mě-
řjckých chyb. Pouze uzávěry sousedních polygo-
nů v úseku mezi Horními Měcholupy, Petrovicemi,
Chodovem a Kačerovem vykazují větší hodnoty
opačných znamének. Na nivelačních pořadech
Ja 3 a Ja 15 se však nepodařilo nalézt vysvětlení
uvedeného nesouhlasu.

Střední kiIometrové chyby moR pro pořady

1. řádu leží v rozmezí 0,34 mm až 0,42 mm,
II. řádu jsou 0,36 až 0,39 mm,
III. řádu leží v rozmezí 0,27 mm až 0,70 mm (po-

řad Ta 1, 9 bod'Ů, 2,5 km).

S ohledem na skutečnost, že nivelační pořady III.
řádu byly měřeny různými metodami, necharakte-
rizuje vždy střední kilometrová chyba moR přes-
nost metody. Bez ohledu na metodu lze proto ur-
čit pruměrnou hodnotu střední km chyby měření
z rozdílu p obousměrné nivelace pro celou ZNS
Praha 1972

moR = 0,43 mm

Střední kllometrová chyba z rozdíl'Ů .\ sdružené
nivelace nebyla počítána, protože v daném přípa-
dě jsou úseky velmi krátké (6-8 km), [1].

StfednÍ kilometrová chyba počitaná z uzávěrd po-
Iygonu 'P

maF = 0,93 mm

Středni kilometrová chyba z vyrovnáni sftě
mow = 0,97 mm

Přehled středních chyb je uveden v tabulce 3.

- . -

I
obvod sektoru Uzávěry v mezích Uzávěr sektoru

Sektor Počet polygonů
mmkm mm

Bh Bi 62,382 18 ~ 4,43 až + 5,60 -0,40
Of 51,438 II - 3,64 až + 5,13 +3,14
la lb 70,502 19 - 4,23 až +10,80 +4,35
Ja 64,180 14 -11,74 až + 8,78 +0,09

Obvod
-II,74 až +10,80 +7,18ZNS Praha 124,706 62 -.

-_.
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Sektor

BhBil I Ia Ib I ZNS Praha
Střední chyba Cf Ja

mm mm
I

moR 0,48 0,49 0,40 0,46 0,43
moF 0,66 0,65 0,89 1,06 0,93
mow 0,95 0,75 0,94 1,18 0,97

Z tohoto přehledu můžeme soudit, že rozdíl mezi
střední chybou počítanou z (l a střední chybou
z uzávěrů polygonů je z části způsoben chybou
v určení správného rozměru laťového metru. Ob-
vody polygonů byly malé (F q, = 14,7 km), ale na
zaměření každého z nich se podílelo více nivelač-
ních čet s různými soupravami, takže chyba v ur-
čení rozměru laťovéhoo metru se uplatňuje v tom-
to případě svou střední hodnotou. Shoda střed-
ních chyb maF a maW (rozdíl u sektoru Bh + Bi
je menší než trojnásobek chyby střední chyby
z celé ČSJNS, tedy souboru o mnohem delších po-
lygonech [1] l potvrzuje dobře zvolené i provedené
vyrovnání sítě. .
Ing. Bedřich Kruis, CSc., vypočetl podle me-

zinárodních Vignalových vzorců pro ZNS Praha
1972 a střední kilometl'1Ovou chybu její
nahodilon složku 0,43 mm
systematickou složku 0,83 mm
celkovou chybu 0,93 mm
Na podkladě výsledků měření na nivelačních

pořadech a rozborem přesnosti při zpracování ce-
lého aperátu byly zjištěny další charakteristiky
této zvláštní nivelační sítě. Srovnání s původními
pořady je v tabulce 4.

Statistické ůdaj e I
Původni Pořady
pořady ZNS Praha

Délka
pořadů - 1. řádu 87,839 km 87,984 km

II. řádu 42,302 km 48,022 km
III. řádu 179,101 km 499,461 km
ZNS celkem 309,242 km 635,467 km

Počet bodů na
pořadech 1. řádu 363 366

II. řádu 129 172
III. řádu 552 2087
ZNS celkem 1044 2625

Pro celou ZNS:
Počet bodů na 1 km
pořadu 3,4 4,1
Průměrná délka záměr 24,1 m 20,7 m
Čas na zaměření
sestavy 4,7 min 4,2 min

Z bodů původních
pořadů zničeno, 133 bodů t.j. 12,7 %

Vybudovaná nivelační sít je dostatečně hustá
pro potřeby technické veřejnosti. Průměrná vzdá-
lenost sousedních bodů na nivelačních pořadech
je 240 m.
Stabilita nových nivelačních bodů je značně

vyšší než na původních pořadech a kromě toho
jsou volxiě .přístupné i zvláštní stabilizace.

Nově byla řešena i ochrana nivelačních bodů
v terénu. Pro zvláštní stabilizace byly zavedeny
již popsané šachtice s poklopem a u některých
nivelačních kamenů byly místo ochranných tyčí
osazeny skruže.
Použité měřické metody zaručují dostatečnou

přesnost měření a výsledky jsou vhodným pod-
kladem pro eventuální sledování svislých pohybů
objektů, na nichž jsou nivelační značky umístěny.
Uvedené hodnoty středních chyb potvrzují již

vyslovené závěry a skutečnost, že síť pořadů za-
měřená v rámci ZNS Praha v roce 1972 je dosta-
tečně kvalitní pro· všechny práce technické i vě-
decká pozorování.
Jednotným vyrovnáním celé sítě se podařilo vy-

tvořit kvalitní a sourodý výškový základ pro při-
pojení podrobné nivelační sítě.
ZNS v Praze navazuje plynule na výsledky opa-

kovaných nivelací na pořadech ČSJNS a na evi-
denční seznamy výšek bodů v pražském okolí. Ne-
ní tedy odtržena od platného výškového systému,
naopak jej podstatně doplňuje a zpevňuje.
Pro evidenci bodů byly vyhotoveny soubory

map 1:5000 (SMOl a 1:10000 se zákresem bodů a
pořadů na území hlavního města. Pro lepší vy-
užití je pro veřejnost ještě připravován přehled
o bodech ZNS v Praze ve formě atlasu v měřítku
1:15000.
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skej 'kary pomocou opakovaných !nivelácií. GaKO,
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Do l'eid.a'k,cedošIt> 19. HsoolP'adiu1973

Lektoroval: Doc. Ing. Peter Marčák, CSc.,
VÚGK v Bratlslave

V přípravě pro dal~í GaKO jsou:

MARTINEK, M.: K problematice kartografické sé-
miotiky jako Bod oblasti teoretické kartografie

PRIAM, Š.: Nové poznatky z výskumu presnosti
elektronických diafkomerov v podmienkách
CSSR

PICHLIK, V.: K digitálnímu vyhotoveni map urba-
nizovaných oblastí v měfítku 1:1000 metodou
letecké fotogrammetrie a poznatky z realizač-
nich praci (dokončení l

SUCHÁNEK, A. a kol.: Sktísenosti s elektrooptic-
kými diafkomermI pri budovani PBPP

FLÉGR, J. BUCHA, V.: Elektromagnetické hledače
podzemních vedení Elmag ~1 a Elmag 3 W

KUČERA,.K.: Souřadnicové vyrovnání s délkami
převedenými na boční směry a zbavenými mě-
řit~ové chyby
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Od prosince 1973 uběhla již celá řada týdnů, a tak
nezb}'vá než roztřídit a uložit všechny materiály, které
jsme získali v průběhu postgraduálního studia 1971 až
1973. Roztřídění a uložení si ovšem zaslouží nejen skrip-
ta a psané poznámky z konzultací - ale i OiSobnízku-
šenosti. Ráci bych se touto cestou několika poznámkami
k uplynulým dvěma rokům vrátí! a rozdělil se o po-
znatky, získané během prvního běhu postgraduálního
studi<l v oboru geodézíe a kartografie, který byl za-
tím v řeských zemích na civilní vysoké škole orga-
nizován.

Oficiálni hodnocení tohoto typu studia bylo prove-
vedeno ve Zpravodaji ČÚGK 11/73. Cílem postgraduál-
ního studia Je doplnění vysokoškolských znalostí inže-
nýru, púsobicfch ve vedoucích funkcích výrobních orga-
nizacI resortu ČOGK o nové poznatky z oboru a roz-
šířit, případnč prohloubit jejich znalosti v oblasti řízenÍ.

Studium bylo otevřeno po mnohaletém úsilí resortu
i ČSVTS - společnosti geodézie a kartografie. Na-
vrhoviltelom studia byl ČÚGK a organizačním zajiště-
ním bylo pověřeno ČvúT, směr- geodézie a kartografíe
stavební fakulty v Praze.

Program studia byl formulován v dohodě mezi ČOGK
a ČVUT a cosahoval řadu předmětů, v celkovém roz-

Ing. Milan Kllmef,
Geodézie, n. p., Brno

sahu ,100 konzultačních hodin, rozdělených do čtyř se-
mestrů. Snad nebude na závadu uvést pro dokumen-
taci krdtký přehled: matematika (40], fyzika (16), vy-
rovnávací počet (24], výpočetní a zobrazovací tech-
nika (22], nová měřická technika (36], základy auto-
matizace geodetických prací (20], geodetické zákla-
dy (O], geodetická astronomie a gravimetrie (9). kos-
mická geodézie (8], geodézie (20]. fotogrammetrie (20).
kartoreprodukcní metody (15], tvorba map (12], ma-
pování (30). evidence nemovitostí (17). Inženýrská geo-
dézie (30], ]Jriivní předpisy (6], kádrová a personální
práce (10), teorie a ekonomická soustava řízení (36),
fillancování a plánování (20).

Jak již bylo řečeno, studium bylo realizováno dál-
kovou formou ve čtyřech třídenních -- později čtyř-
denních sousU;eděních za každý semestr.

Tolik tedy pro základní informaci, která byla sa-
mozf-ejmě známa také všem 28 posluohačům, přijatým
po předchozích přijímacích pohovorech ke studiu. Že
šlo o studium náročné, není nutné zdťrrazňovat. Kon-
zultační cykly - často i 10 vyučovacích hodin denně,
vyžadovilly značné duševní i fyzické vypětí, přičemž
u mnohých dosiihl odstup od absolvování vysoké škol,·
i dVilceti let. Překonat tento časový odstup a přizpťrsc
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bit se školským poměrům a požadavkům, to vše vyža-
dovalo mnoho úsilí a sebe'kázně, zvláště proto, že všich-
ni posluchači vykonávali nadále svoje služební funkce.

I když hodnocení každého studia, provedené "od ka-
tedry" se zákonitě liší od hodnocení "ze škamen", po-
kusím se objektivizovat názory absolventů, které by
mohly být využity v dalších bězích tohoto typu studia.

Obsah i náplřl byla pochopitelně poznamenána tím, že
šlo o první běh tohoto typu studia. I když se o něm
mnoho mluvilo a jednalo, veškeré diskuse byly vedeny
v poměrně obecné poloze, motivované především sna-
hou o zísl{ání potřebné podpory a na jejím základě
i souhlasu k otevření postgraduálního studia pro geo-
dety. Proto i učební osnovy vyšly z podobné obecné po-
lohy tím, že kladly stejný důraz na celou řadu teoretic-
kých predmětli, s menším zřetelem na konkrétní poža-
davky praxe a mateřských pracovišť jednotlivých po-
sluchačů. Postrádala se tedy větší adresnost sdílených
Informací a možnost individuálního výběru podle pro-
fese či specializace frekventanta.

V oblast! řízení, tedy ve vlastní sféře většiny zúčast-
něných, byl programovaný záběr velmi široký, ovšem
ve srovnání s technickými předměty v podstatně men-
ších praktických aplikacích. Je to škoda, protože sféra
řízení je podle provedených studií jednou z nejdůle-
žitějších oblastí racionalizačního úsilí.

Zvláštní pozornost v konečné fázi studia byla vě-
nována zúvěrečným pracím, které měly laKo součást
závěrečné zkoušky ověřit aplikační schopnosti a úro-
veií doplněných znalostí jednotlivých frekventarrtů stu-
dia. V mnoha případech byly zpracovány materiály, kte-
ré mají zna.čnou dokumentární i koncepční hodnotu.
Skoda, že výběru témat nebylo možno z časových dů-
vodů věnovat více pozornosti. Za zaznamenání stojí
výrok jednoho z členi'! zkušební komise, který ocenil
aplikační schopnosti absolventů, jež bude nutno v bu-
doucnu mnohem více využívat v podni'kové i 'resortní
sféře.

V průběhu postgraduálního stud,ia byla vydána celá
řada specializovaných skript, zpracovaných jako do-
pUíky nekdejších vysokoškolských učebnic, které jsoU
dosud v mnoha příručních knihovničkách. V budoucnu
by jistě stálo za úvahu zpracovat takové "nadstavbové
materiály" ve formě tabulek, přehledů, krátkých infor-
mací apod. a publikovat je v unifikované formě jako
doplií!Jvaci příručku či rukojeť, např. v Geodetickém
a kartograflckém obzoru v příloze "Na pomoc geo-
detické praxi".

Možnosti využití získaných poznatků a doplněné kva-
lifikace prověří nejlépe sám život. Nicméně již nyní
lze snad oprávněně prohlásit, že absolvované studium
se pozitivně projevllo v rozšíření technického obzoru
a ucelení koncepčních představ účastníků studia. Otáz-
kou je, zda dosažený výsledek je úměrný vynalože-
nému úsilí obou zúčastněných stran. Domníváme se, že
širší možnost výběrových specializovaných konzultací
z problematiky, tvořící pracovní náplřl jednotlivých stu-
dujících, by mohla pozitivně ovlivnit výsledný efekt
studia.

Studijní pDdmínky na pracovišti, di'!ležité pro úspěš-
né dokončení studia, se pochopitelně lišily. Obecně lze
konstatovat, ž,e v rámci uzavřených dohod mezi pod-
nikem a úcastníky studia byly zajištěny optimální pra-
covní i Iinanční podmínky s tím, že absolvování studia
je i určilou investicí pro budoucnost, kdy tato forma
má být jedním z kvalifikačních předpokladů pro řídící
pracovníky vyšších tarifních tříd připravovaného kata-
logu funkcí.

Prvních 19 absolventi'! postgraduálního studia geodézie
a kartografie úspěšně ukončilo další etapu zvyšování
své kvalifikace 10. prosince 1973 převzetím vysvědčení
z rukou proděkana stav. fakulty prof. Kovaříka za pří-
tomnosti celé řady pt'edstavitelů oboru na ČVUT. Téhož
dne přijal absolventy i předseda ČÚGK s. ing. Koubek.
Přijetí se zúčastnil náměstek předsedy ing. Kouba
a ředitelé všech organizací ČÚGK.
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Postgrajuálním studiem re's'ort ČÚGK zabezpečili vý-
znamné opatření v přípravě vedoucích pracovnikt1 a kád-
rových rezerv. Rozvoj techniky, který je v současnosti
charakterizován křivkou velmi prudkého rt1stu, vyža-
duje od vedoucích kádrt1 permanentni doškoIováni, a ;e
proto nezbytné politickému a odbornému. doškolování
lJěnovat stálou a kvalifikovanou pozornost.

TERMINOLOGIE A SYMBOLIKA
V GEOD~ZIl A KARTOGRAFII

V posledních letech je stále naléhavěji pociťována
potřeba přesně a jednoznačně vymezit mnohé odborné
terminy v geodézii a kartografii a odstranit některé
nejasnosti a nepřesnosti v jejich výkladu - a to ne-
jen pro přesné odborné dorozumivání se s odborníky
Jiných odvětví, ale i mezi pracovníky vlastniho oboru.
Československá odborná veřejnost má k dispozici vel-
mi dobrý a rozsáhlý "Výkladový geodetický a karto-
grafický slovník" (3483 hesel J, zpracovaný Ing. Dr.
Karlem K'llčerou, CSc. a vydaný jako 8. svazek edice
VÚGTK v r. 1964. Od jeho zpracování však uplynulo již
10 let a za tuto dobu v technice i v technologii došlo
k nemalým změnám, a to nejen v geodézii a kartogra-
fii, ale i ve styčných oborech, předevšim v elektro-
nice a ve výpočetni technice.
Bylo proto načase zabývat se doplněnim výkladového

sIovniku, nebo zpracovánim slovníku nového. Tohoto
úkolu se ujaly terminologické komise pro geodézii a kar-
tcgrafii, zří'lené u ČnGK a u SÚGK.
Terminologické komise byly ustaveny v r. 1970 z od-

bornikt1 rt1zn:fch úsekt1 geodézie a kartografie z rt1z-
ných pracovišt (VíÚGTK Praha a V'ÚGK Bratislava,
CIÚGK, S'ÚGK, ČSAV, SAV, ČVOT Praha, VAAZ Brno,
SVŠT Bratisl1avoEl,Karlova universita, FMNO, federální
míl1liStElll'StvodopraJvy aj.]. Jejich poSláním je posuzo-
vat vhodnost uží'vaných odborný,ch te['mínt1, stanovit
případné preference ekvivalentt1, navrhovat a projed-
návat nově vznikající terminologii oboru, stanovit vý-
klad jednotlivých termínt1, navrhovat terminologii, kte-
rá by měla být st.abilizována oborovou nebo jinou nor-
mou a navrhovat termíny a jejich výklady, které by
měly být publikovány. Za hlavní cU si obě komise sta-
novily úkol postupně zpracovat apo etapách vydávat
komplexní výklt<dový slovník geodetického a kartogra-
fického názvosloví. Slovnik má mft 8 svazkt1: geodetic-
ké základy, mapování, fotogrammetrie, inženýrská geo-
dézie, kartografie, vyrovnávaci počet, evidence nemo-
vitostí a geodetické přístroje a pomt1cky. lústředni or-
gány geodézi9 a k,artografie ČSR a SSR tento záměr
schválily, uložily zpracování jednotlivých částí svým
výzkumným Ílst.avilm a teI1minologickým kOolllisíma roz-
hodly, aby JGdnotlivé svazky byly vydávány v edici
těchto výzkumných ústavt1. Byla dohodnuta dělba práce
mezi českým a slovenským výzkumným ústavem i me-
ZI oběma terminologickými komisemi a vzájemná opo-
nentura výsledkt1 práce. K jednotlivým dílt1m mají být
~'ydány po několika letech doďatky zpracov,ané na pod-
kladě pl\ipommek, které bude red'akce sl'OvnIikushromáž-
dovat a terminologické komise projednávat. Bude-li
k některému dílu více připomínek bude vydán znovu.
Postup zpracování a vydání jednotlivých dUfi byl ča-

sově přizpfisoben harmonogramu vydávání jednotlivých
dUfi československé státní normy geodetického názvo-

sloví, jejíž první část - geodetické základy (ČSN
730401) by}.a zpracována a v terminologických komi-
sích projednána v roce 1973. Je přirozené, že výklady
ke stejným pojmt1m musí být ve výkladovém slovníku
stejné jako v ČSN, i když mohou být v slovníku ob-
sáhlejši nebo podrobnější; tento soulad je v termino-
logických komisích zajištěn současným projednáváním
obou materiálu.

První dU výkladového slovníku geodetického a kar-
tografického názvosloví - Geodetické základy - vyšel
v edici V;ÚGTKv prosinci 1973. Na 181 stránkách je
uvedeno 1319 hesel (s výkladem), rozčleněných' do 7
tříd, llělených dále na oddHy: A - Základní názvy
(obor, zemské těleso, geodetické systémy), B - Body,
bodová pole, C - Názvy společné (veličiny, obse'rvace
a měř.eni, měřické metody, sitě a pořady), G -Geode-
tické určování polohy (družicová geodézie, základny,
triangulace, trilaterace, protínání, polygonome,trie a po-
Iygonizace, geometrická geodézie, geodetická kartogra-
fie), E - Geodetické určování výšek, F - Geodetická
astronomie a G - Fyzikálni geodézie. V jednotlivých
oddílech jsou názvy ř,azeny abecedně podle podstatných
jmen a prt1běžně očíslovány; v abecedním rejstříku
abecedně seřazeny s uvedením čísel, což velmi usnad-
ňuje používáni slovníku. Jelikož jde o první svazek
celé řady, byly do něj zařazeny i některé obecné názvy,
které nepatří přímo do oblasti geodetických základt1 -
na to je upozorněno v úvodu.

Zpracování první části slovníku bylo pracné ,a ne-
snadnější než jsme si představovali a víme, že nemt1že
být zcela dokonalý. Věříme však, že uspokoji požadavky
naší odborné vel'ejnosti a že bude použiván a respek-
tován při veŠkerém odborném vyjadřování - v učeb-
nicich, předpisech, normách, odborných článcfch, před-
náškách i v překI.adech. Široká oponentura i výběr vy-
soce kvalifikovaných, odborníkt1 k provedeni konečné
redakce (prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc., z ČVUT Pra-
ha, Ing. Dr. František Brož CSc., z Geodetického ústa-
vu, n. p. Praha, Ing. Josef Kabeláč, CSc. z ČVUT Pra-
ha, Ing. Miloš Pick, DrSc., z Geofyzikálniho ústavu Pra-
haa prof. ing. Dr. Josef VykutU z VAAZ Brno) jsou
jistě nejlepši zárukou jeho obsahové kv,ality. Jako pod-
'klad k zpracování slovníku byl plně využřt Výkladový
geodetický a kartografický slovník ,Dr. K. Kučery z r.
1964, jebožautor se v prvni fázi zpracování nového
slovniku osobně zUčastnil. Uživatelé slovníku jistě oce-
ní i formu Odkazfi použitých u jednotlivých hesel v pří-
padech synonym (vyjádřeno rovnítkem), preference ně-
kterého ze synonym (vyjádřeno odkazem: "lépe ... "),
nevhodnosti použití některého názvu (vyjádřeno odka-
zem: "nevhodné, užij ... ") a v případech neurčitosti
názvu, která je vyjádřena vysvětlivkou: "neužívej, mno-
hoznačné".
'Redakce slovniku (VÚGTK) v závěru úvodu vyzývá

uživatele slovníku, ,aby ji sděl!li připomínky a kritické
poznámky a slíbila je využít při konečném vydání slov-
niku. Myslím, že 'my všichni českoslovenští geodeti'
a kartografové bychom měli této výzvy využit ,a pro
dOMO společné věC1kritické poznámky Jakéhokoliv druhu
VÚGTK zaslat. A to ne jenom k tomuto prtvému dílu.

Ze schváleného programu terminologické činnosti na
rok 1974 vyplývá, že koncem roku by měl být vydán
další díl výkladového slovníku "Přistroje a pomt1cky"
a v roce 1975 ještě dva dalši: "Mapování" (současně
s ČSN 730402 Názvoslovi v mapovánO a "Evidence- ne-
movitostí". Část slovniku "mapování" je již v pokro-
čilém stavu zpr.acování a ukazuje se přitom, jak potřeb-
né je názvoslovi právě v tomto úseku sjednotit ,a upřes-
nit. Samotné základní pojmy: mapa, mapování, měřeni
a dále členění map a druhy mapování mají neobyčejně
širokou pa'letu výl'laZfi, z nichž Je řada synonymních
a ř,ada se jich. významově překrývá, čehož dt1s1edkem
je jejic,h ne zce}.a jeidnomračné používání v n'aší odborné
literatuře. Část slovníku "evidence nemnvitostí" je již
rovněž ve značně pokročilém stavu zpracování a lze
tedy očekávat, že program terminologické činnosti na
léta 1974 a 1975 bude splněn.

Ing. František tálek, tOGK

1974/146



Geodetický a kartografickt obzor
rOěnik 20/62, ěíslo 5/1974 147

Odborná skupina inž. geodézie z poverenia ÚV Slo-
venskej geodeticko-kartografickej spoločnosti SVTS
usporiadala v dňoch 26.-29. XI. 1973 tematický zájazd
na trase Bratislava-Harmanec-VD Liptovská Mara-
VD Ružín I-Prešov-Koši!ce-Revúca-B. Bystrica-Bra-
tislava. Akcie sa zúčastnilo 15 funkcionárov ÚV SGKS
a odborných skupín.
V Harmanci va Vo;enskom kartogra!ickom ústave sme

sa oboznámili s technológiou výroby plastických máp
a viacfarebnej t1ače. Velmi zaujímavá bola návštl:lva od-
delenia fotozadzby a výmena skúseností s vedúclmi pra-
covníkmi ústavu.
Na VD Liptovská Mara sme sa oboznámili s postupom

a stavom výstavby tohto, rozs.ahom neobyčajne velkého
diela. Zemná sypaná priehrada, ktorá bude vysoká
47 m, široká 225 m v základoch a v korune dlhá 1150
metrov, bude najvačšou zemnou priehradou ČSSR. Vod-
ná nádrž s kubatúrou zadržanej vody bude patriť k naj-
vl1čším u nás. Ing. J. MRAz z inž. organizácie Vodohospo-
dárska výstavba, ktorý exkurziu na tomto diele viedol,
nás podrobne informoval o budovaní zariadení na po-
vrchu hrádze ako aj v revíznych štOlňach, pre geode-
tické sledovanie posunov a pretváranie hrádzového te-
lesa.
Na VD lRužín I. prof. Ing. O. MICHALČAK,CSc. a Ing.

V. STANEK oboznámili účastníkov zájazdu s geodetic-
kými a fyzikálnymi metódami používanými pri periodic-
kých kontrolách konsolidácie syp,anej hrádze a pridru-
žených objektov. Prezreli sme si revízne štolne, obozná-
mili sa s rozmiestnením bodov pre sledlOvarnie presnou
niveláciou a tri80metrické sledovanie. Článok Ing. STA-
NĚKA o trigonometrických meraniach na tejto hrádzi
bol uverejnený v GaKO 'č. 11, r. 1972.
Na tejto lokalite sme sa" oboznámili tiež s fotogramet-

rickými metódami sledovania zosuvu materiálového ka-
meňolomu. Periodické sledovanie zosuvu metódou po-
zemnej totogrametrie sa robí od roku 1959; spolu 12 etáp.
Stereofotogrametrioky sa vyhodnocuje 37 priečných pro-
filov a zmena priebehu vrstevníc. Pri stereofotogramet-
rickom analógovom bodovom vyhodnotení signalizova-
ných bodov sa dosiahli stredné chyby my = ± 0,11 m,
mx = + 0,03 m a mz = ± 0,04 m. Od 6.-tej etapy sa bo-
dy sledujú metódu analyticke; priesekove; !otogra-
metrie, s presnostou cca ± 10 mm. Výklad o sledovaní
zosuvu podal autor tohto príspevku.
V Prešove v n. p. Geodézia po prijatí S. riaditeIom

Ing. KSEŇAKOM sme mali možnost oboznám1t sa s jed-
notlivými prevádzkami a s postupom vyhotoveni a digi-
tálnej mapy THM. Okrem prác, ktoré sú hlavnou ná-
plňou podniku, t.j. prác pre EN, pozoruhodné výsledky
dosahujú v oblasti vyhotoveni a meračskej dokumentácie
pamiatkových objektov, ako sú napr. drevené sakrálne
stavby, na ktoré je východné Slovensko bohaté.
V druhej časti nášho pobytu na tomto podniku bolo

stretnutie s členmi krajského výboru spoločnosti
a s členmi výboru ZP. V rámci tohoto posedeniahovo-
ril predseda SGKS prof. Ing. A. SUCHANEK, CSc. a Ing.
L. SEJAK, tajornník SGKS o akti'vizác1i tecnnickej' inte-
ligencie pri zabezpečovaní hospodárskej politiky KSČ,
o úlohách a možnostiach krajského výboru a závodných
pobočiek a pod.
Na besede dalej ho,vorili doc. Ing. J. ŠOLC, CSc., ve-

decký tajomník našej spoločnosti, prof. Ing. O. MICHAL-
ČAK, CSc., predseda OS iJnž. geodézie, Ing. J. BARANO-
VIČ, predseda krajského výboru spoločnosti" riaditeI
n. p. Geodézia Ing. KSEŇAK, predseda ZP Ing. J. HUME-
NIK, ako aj další. Riešili sa organizačné a odborné pro-
blémy.

Po besede bolo zasaooutie širšieho predsedníctva SGKS
za prítomnosti funkcionárov KV a ZP.
V Košiciach na podniku Hutný pro;ekt, po prijatí S. zá-

stupcom riaditefa, oboznámili Ing. J. IVAN a Ing. M.
KOPTA úč,astníkov tématickéno zájazdu s problematikou
vytyčovacích a iných geodetických prác pri výstavbe
tak rozsiahleho objektu, ako sú Východoslovenské že-
leziarne. Geodetická zložka prevzala tiež koordináciu
projektov roznych prevádzok závodu a roznych projekč-
ných organizácií, zúčastnených na výstavbe závodu. Do-
ležitosť a význam tejto zložky tak pri výstavbe, jeho
rozširovaní, ako aj prevádzke závodu, oceňujú všetci
zúčastnení partneri, ako aj vedenie podniku VSŽ a HP.
V samotnom podniku VSŽ sme sa oboznámili s niekto-

rými prevádzkami, ako i s problematikou geodetických
prác - napr. s vytyčovaním, zameriavaním a kontro-
lou hotový'ch objektov a zariadení. Rozsah závodu a zlo-
žitosť jeho prevádzky zaposobila na všetkých účastníkovo
Mnohí z nás si odniesli i námety pre da'lšiu práou a na
riešenie niektorých problémov.
V Stavopro;ekte, Košice, ktorý v r. 1974 oslávi 20. vý-

ročie založenia podniku, v. zastúpení S. riaditeIa nás pri-
vítal Ing. J. GUOTH a Ing. J. BAUFORT, predseda ZP.
Oboznámili sme sa s problematikou výstavby sídlisk,
ktoré bolo potrebné vystavať v súvislosti s rozvojom
VSŽ, ako aj' iných podnik ov v Košiciach, ale i v celom
Východoslovenskom kraji. Na besede s vedúcimi pra-
covníkmi podniku a s fUlllkcionármi ZP sme riešili od-
borné geodetické problémy priprojektovaní a vytyčova-
ní objektov sídlisk v zložitých terénnych podmienkach,
do akých sa stále častejšie lokalizuje nová výstavba.
Vyznačovala sa snahou nájsť čo najv.hodnejšie riešenie
v daných podmienkach. Úvodné príspevky mali prof.
Ing. dr. P. GAL, DrSc. [Ortofotomapy a ich využitie
v projekčnej činnosti), prof. Ing. A. SUCHANEK, CSc.
[Využitie elektrooptických diafkomerov na sledovanie
zosuvných oblastí] a Ing. J. PETRAŠ, CSc. [Fotogramet-
rické sledovanie zosuvných území].
Na spiatočnej ceste sme sa zastavili na meračskom

oddieli v Revúce'j. Ing. O. HOMOLIAK nás oboznámil
s problematikou tohto pracoviska, čo bolo velmi cenné
pre dalšie zameranie činnosti SGKS, pretože na ta-
kýchto pracoviskách pracuje značný počet našich čle-
nov.

o V diskuzi! k otázkam EN bola bezprostredná výmena
poznatkov "s účastníkmi zá jazdu, pracovníkmi Stredo-
slovenského kraja a SVŠT. V Revúce; sme navštívili
i budovu I. slovenského gymnázia, založeného r. 1863
a múzeum tohto gymnázia. Oboznámili sme sa s histó-
riou boja o jeho založenie, činnosťou v rámci jeho ne-
dlhého trvania a s osobnosťami, ktoré sa podieIali na
jeho založení, ako ajs tými, ktoré na tejto škole po-
sobili.
Príjatie na všetkýchpracoviskách na ktorých prebie-

hali diskusie bolo priateIské a neformálne.
Ďalšou a poslednou zástavkou bol Pamlitník SNP

Vo Banske; Bystrici, architektonicky a stavebne náročné
dielo,ktoré svojou koncepciou, tvarom a umiestnením
zodpovedá súčasnosti, no odráža históriu obdobia, na
pamiiť ktorého bol postavený. V objekte pamiitníka
je Múzeum SNP s autentickými dokumentami a exponát-
mi z odboja, umiestnenými na paneloch a v audiovizu-
álnom systéme" pozostávajúcom zo 4 samostatných scén.
O postupe výstavby a geodetických prácach pri stavbe
tohto priestorove zaujímavo riešeného objektu podal
výklad prof. MICHALČAK, ktorý tieto práce vykonával.
Čitatel sa o, zaiste pamiitá na článok o týchto prácach,
uverejnený v č. 8. GaKO r. 1970.
·Akciu,realizovanú v uvedenej forme po prvý raz,

možno považovat za užitočnú. Umožnila funkcionárom
SGKS roznych stupňov vzájomný styk a bezprostrednú
výmenu skúseností a poznatkov z organizačnej a odbor-
nej stránky. Poznanie žive; problematiky roznych pra-
covísk umožní funkcionárom ÚV a OS orientovat budúcu
prácu,e~te lepšie na prevážnu časť členstva, ale i na
člen~vona mimorezortných geodetických pracoviskách.

, o o Ing. loze! Petráš, CSc.
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Loučíme se s profesorem
Dr. Františkem Fialou, DrSc.,
nositelem Řádu práce

Dne 11. dubna 1974 nás po kratší choro!Jě opustil pro-
fesor Dr. Fmntišek Fiala, DrSc., nositel ~ádu práce.
Jeho osobnost je a zůstane spjata s vynikajícími výsled-
ky na poli vědecké, pedagogické, publikační i organizá-
torské práce, známé u nás i v zahraničí.
Narodil se 12. ledna 1883 v Bílku u Chotě!>oře. Po

ukončení studií na reálce v Novém Městě na Moravě se
připravil na pracovní dráhu studiem na Českém vyso-
kém učení technickém v Pr,aze, nejprve na strojním in-
ženýrství a pak na učebním Mhu pro zeměměřiče, který
ukončil s vyznamenáním v r. 1906. Jako asistent prof.
Petříka dosáhl později aprobace z matematiky a deskrip-
tivní geometrie na Karlově univerzitě. V Paříži pak stu-
doval vyšší geodézii, diferenciální geometrii a další obo-
ry, z nich hlavně nomogr,afii. Již v r. 1921 předložil di-
sertační práCi z matematické kartografie a dosáhl hod-
nosti doktora technických věd. Po návratu z Paříže pra-
coval prof. Fiala určitou dol>u v civilní zeměměřic'ké
praxi. V létech 1918-1927 získáv,al pedagogické 2lku-
šenosti v práci na středních školách jako p'l'ofesor ma-
temati,ky a deskriptivní geometrie. Současně externě pů-
sobil na technice. V roce 1822 předložil práci "Volba zo-
brazení pro stát československý s úvodem do kartogra-
fie", na jejímž podkladě se hahilitoval. V roce 1927 se
pak stal mimořádným profesorem na tehdejší VySoké
škole speciálních nauk při ČVUT.Rozvinul předměty kar-
tografické zobrazování, g>eodetické počtářství II. a III.
běhu a nomografii, čímž vznikly zá'klady k dalšímu roz-
voji studia zeměměřičského inženýrství. Prof. Fiala další
prací uvedené disciplíny prohluboval a vypracoval pro
ně řadu učebních textii neobyčejné obsahové i pedago-
gické kvality. Připomeňme alespoň vynikající učebnici
Matematické kartografie z r. 1955, která byla s velkým
zájmem přeložena do němčiny jako učebnice v NDR.
Učební texty praf. Fialy byly vždy oblíbeny jak u stu-
dentii, tak u pracovníkii praxe a bylo potřeba často ob-
novovat Jejich vydání.

Jako vedoucí tehde,jšího ústavu rozněcoval prof. Fiala
u svých spolupracovníků touhu po dalším vědění a zá-
jmu o svůj obor. Jeho přístup ke spolupracovníkům byl
citllvý, založený na cenných životních zkušenostech a
psychologické znalosti lidí.
Velmi prospěšnou byla činnost prof. Fialy ve funkci

děkana a potom proděkana bývalé Vysoké školy spe-
ciálních nauk. Jeho zásluho'u mohla škola zahájit opět
činnost již v květnu 1945. V r. 1946 vyznělo úsilí prof.
Fialy, jeho spolupracovníki'l a praxe rozšířením studia
na čtyři roky, čímž byly vytvořeny základy pro další
rozvoj geodézi,e li kartografie v souladu s růstem potřeb
naší společnosti. V dalším rozvoji se prof. Fiala vý-
znamně zasloužil o to, že vysoká šlwla dostála svým
úkolům. Svým rozvážným postojem a prací pomáhal
prospěchu školy při organizačnícll změnách, které
v r. 1953 k,ončily zřízením samotni\ zeměměřičské fakul-
ty. Vzpomeňme jeho zásadní referát k otázce zeměmě-
řického studia v ČSR přednesený na celostátním
shromáždění zeměměričú v r. 1953, v němž vytyčil
zásadní směr dalšího organizačního i obs,ahového vývo-
je studia u nás. Na dalším rorzvoji se pak podílel význam-
nou měrou jako zkušený pedagog péčí o úroveň učební-
ho plánu I osnova trvale dbalo vysokou úroveň teore-
tickou.
Mimo vysokou školu působil akiivně prof. Fiala od

r. 1930 v Národním komitétu geodetickém a geofyzikál-
ním při Čs. národní radě badatelské, zprvu jako člen
a později jako předseda geodetické sekce. Po prů!Jěhu
organizační změny byl pak v ČSAV členem geodeticko-
-geofyzikální komise a předsedal kartografické subkomi-
si. Byl též činorodým členem vědecké rady Výzkumné-
ho ústavu geodetického, topografického a kartografické-
ho, vědecké r,ady kartografického kabinetu při ČSAV, Ma-
sarykovy ak.ad,emie práce, Jednoty čs. matematiků a fy-
ziků, Čs. fotogrammetrické společnofti, České matice
technické ad. Získal zásluhy o úspě:3né vyřešení řady
důležitých problémů, spojených s budováním geodetic-
kých základů čeiskoslovenského státu a s rozvojem čes-
ko,slovenské kartografie.
Rozsáhlá je činnost prof. Fialy v odbo,rných a vědec-

kých časopisech, kde pracoval lako auto<r, vědecký re-
daktor a člen redakčních rad. Vždy dbalo vysokou teo-
retickou úroveň publikační činnosti. Uveřejnil na 50
prací z problematiky nomografi8, matematické karto-
grafie, využiti vyrovnávacího počtu a racionalizace vý-
početních prací, astronomicko-geodetických sítí ad.
Puhlikačními pracemi vybudoval a upevni! prof. Fiala
zejména matematické části dnešního geodetického a kar-
tografického oboru. Svými pracemi se stal známým
v zlllhranlčí a získal autoritu u význačných zahraničních
odborníků. Účastnil se aktivně řady mezinárodních sjez-
dů a kongresů.
Žáci a spoluDracovníci budou vždy vzpomínat ryzích

osobních vlastnosH prof. Fialy. K jeho výrazným ry.sům
patřila skromnost, pracovitost, cílevědomost, obětavost
a čestnost v práci i osobním životě. Svými lidskými
vlastnostmi získal vždy cestu ke každému člověku a do-
vedl mu účinně pomáhat.
Za mimořádně záslužnou činnost se prof. Fialovi

plným právem dostalo vysokých poct od spole,čnosti.
K hlavním z nich patří jmenování doktorem věd u příle-
žitosti založení Českoslovens,ké akademie věd, propůjčení
Řádu práce za vědeckou a pedagogickou práCi pro roz-
voj československé geodézie a kartografie a jmenování
za1sloužilým členem oborové rady vědeckotechnického
rozvoje v geodézii a kartografii.
V roce 1958 odešel prof. FIala do důcll0du. V kruhu

své rodiny prožíval zasloužerný odpočinek při skromném
způsobu života. Se zájmem o dění na škole a v praxi
byl vždy ochoten přispívat dále pomocí él radou ze svých
životních moudrostí.
Při rozloučení děkují všichni geodeti a kartografové

prof. Fialovl za jeho velké dílo, kterým se navždy zapsal
do dějin československé geodézie a kartografie a v němž
zůstane věčně živým.

Prof. Ing. Vladislav Hojovec, CSc.,
proděkan stavební fakulty ČVUT
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2. dubna 1974 o,slavil své šedesáté narozeniny Ing. Vra-
tislav Chudoba, vedoucí střediska gravimetrie Geodetic-
kého ústavu, n. p., v Praze.

.Ing. Chudoba je rodákem z Bohdanče u Pardubic.
V Pardubicích 'absolvoval reálku a na Českém vysokém
učení v Praze na Vysoké škole speciálních nauk vystu-
doval zeměměřické inženýrství.

Od r. 1939 je- zaměstnán ve- státní geodetic,késlužbě,
a to nejprve v nivelaci. V gravimetrickém oddělení pra-
cuje od r. 1948 a jeho, vedoucím se stal v r. 1955.

Ing. Chudoba se zasloužil podstatným způsobem o vy-
budování č1eskoslovenských gravimetrických základů.
V letech 1948-1954 sám zaměřil Norgaardovým gravi-
metrem téměř celou gra'vime'trickou síť. Za jeho vedení
byla tato síť pOlZději přeměřena přesnějšími přístroji.
V soručasné době se podílí na úspěšně se rozvíjející spo-
lupráCi s ge10detickými službami socialistických států
při řešení úkolů geodetické gravimetrie mezinárodního
rozsahu a významu. Je autorem řady publikací z obocu
gravimetrie, z nichž nejvýznamnější je "Čes:koslovenská
gravimetrická síť I. a II. řádu" (Geofysi'kální sborník
ČSAV, 1957). Nezištně pomáhal v odborném růstu svým
mladším spolupracovníkům.

ČeskosI'oV'enš'tígeodeti a geofyzikové' si váží Ing. Chu-
doby jako skromného a dobrého člověka, který vždy po-
máhal lidem a obětavě sloužil své oblíbené disciplíně
- gravimetrH. Přejí mu do příštích lelt mnoho zdi'aví,
spokojenosti a dalších úspěchů v práci.

Prof. Ing. dr. Pavel Gál, DrSc. - šesť-
desiaťročný

Dňa 22. V. 1974 sa dožíva 60 rokov jeden z popred-
ných reprezentantov československej geodézie a foto-
grammetrie prof. ing. dr. Pavel G á 1, DrSc., vedúci Ka-
tedry geodézie na Stavebnej fakulte SVST v Bra1isIave.

Narodil sa v Bratislave, kde v roku 1931 absolvoval
aj Státnu reálku. Stúdium zememeračského inžienierstva
skončil v roku 1935 na Vysokej škole technickej v Brne.
Potom pracoval ako inžinier na Katastrálnom meračskom
úrade v Komárne a v Bratislave a neskOr na Foto-
grametrickom I1stave v Bratislave, kde pOsobi! až clo
svcjbo vymenovania za profesora na SVST v Bratislave.

V roku 1940 začal prednášať na SVST a podielať sa
na výchove prvých absolventov vysokej školy technickej
na Slovensku. Od roku 1942 posobil popri zamestnaní
ako suplent na SVST a bol poverený vedením Ostavu
fotogrametrie a fotografie. Za profesora geodézie a foto-
grametrie bol vymenovaný 1. 1. 1947. Od roku 1948
sa definitívne venuje pedagogickovýchovnej práci na vy-
sokej škole. Patrí medzi najstarších profesorov na SVST
v Bratislave. Od roku 1950 je vedúcim Katedry geodézie
na Stavebnej fakulte SVST a od r. 1957 aj riaditeIom
Vedeckého laboratória fotogrametrie SVST (VLF).

Vedecká a pedagogická činnosť prof. Gála je zamera-
ná na fotogrametriu a geodéziu. V roku 1948 bol po
obhajení dizertačnej práce promovaný za doktora tech-
nických vied na CVUT v Prahe. Vedeckú hodnosť DrSc.
získal v r. 1965 po obhajení dizertačnej práce na SVŠT
v Hratislave.

Celá činnosť a práca prof. Gála je orientovaná na vy-
tvorenie predpokladov a výchovu mladej technickej ge-
nerácie. Vo vedeckej práci sústredil svoj záujem na
l'iešenie problematiky leteckej fotogrametrie, najmii na
jej využilt;ie pri mapovaní vo velkých mierkach. Svojimi
teoretickými rozbormi a analýzami štatistických mate-
riálov vypracoval rad pracovných prostriedkov a postu-
pov, ktoré umožňujú dosiahnuť vysokú presnosť fotogra-
metrických meraní s využitím moderných mechanizač-
ných a automatizačných prostriedkov a počítačov. V tom-
to smere sa oceňujú najmii jeho práce súvisiace s kom-
plexnou metódou projektovania dopravných stavieb, kde
sa plne využíva fotogrametria a programované výpočty.
Pracoviská Katedry goodézie a VLF význam ne prispeli
k rozvoju tzv. netopografickej fotogrametrie a svojimi
prácami sa stali známymi a uznávanými nielen v ČSSR,
ale aj v zahraničí. Mnoho úsila venoval prof. Gál aj
problémom stavebnej geodézie a vytváral podmienky na
rozvoj inžinierskej geodézie, ktorá od roku 1953 sa stala
súčasťou učebného plánu výuky na odbore geodézia
a kartografia SVST ako na prvej vysokej škole v ČSSR.

Vo vedeckej a odbornej geodetickej verejnosti sú dob-
re známe publikácie prof. Gála, ktoré svojím obsahom
a rozsahom knižného diela svedčia o významnej osob-
nosti technického života v CSSR. V rámci svojej vedec-
ko-pedagogickej činnosti publikovalI vyše 60 vedeckých
a odborných prác doma i v zahraničí, z toho je 8 vy-
daných kníh. Najviičšiu pozornosť odbornej verejnosti
vzbudila kniha "Fotogrametria" (SVTL Bratislava 1954),
ktorá bola u nás prvou knihou z odboru fotogrametrie
a v značnej miere prispela k výchove odborníkov
a k dnešnému rozšíreniu fotogrametrie v technickej pra-
xi. Medzi významné publikácie patrí aj kniha "Geodézia
v stavebníctve", ktorá vyšla v druhom vydaní vo vy-
davatelstve SAV r. 1959, a kniha "Základy meračských
a mapovacích prác", ktorej tretie vydanie vyšlo v SVTL
r. 1962.

flalej vydal pre potreby poslucháčov vysokých škol
10 titulov dočasných vysokoškolských učebných pomo-
cok, z ktorých zaslúženú pozornosť získali skrípta "Fo-
togrametria - vybrané state" (SVŠT v r. 1972 a 1973).

Prof. Gál vo sV'oje'jpedagogickej a publikačnej činnOSti
vermi intenzívne uplatňoval svoj široký rozhlad z oblas-
ti geodézie a fotogrametrie, obohatený poznatkami zís-
kanými zo zahraničných ciest. ,Získané poznatky a pod-
nety využil na svoju tvorivú prácu a publikačnú čin-
nosť, ktorá sa vyznačuje vedeckou fundovanosťou s inži-
nierkym prístupom.

Prof. Gál má velmi dobré organizačné a publikačné
schopnosti. V l'okoch 1952-1953 bol zakladatelům
a prvým šéfredaktorom SVTL v Bratislave. Aktívne sa
podielal na založení a budovaní Edičného strediska
SVŠT. )e členom poradného zboru medzinárodného časo-
pisu "Photogrametria" v DelHe v Holandsku, členom via-
cerých vedeckých rád výskumných a iných inštitúcií.
Spoločenskv sa angažuje v rámci ČSVTS, kde je pred-
sedom Cs. fotogrametrického komitétu. V rokoch 1968 až
1972 bol prezidentom 6. komisie Medzinárodnej foto-
grametrickej spoločnosti (ISP). V rámci socialistlckej
telovýchovy vykonáva funkciu predsedu plaveckého od-
dielu S16vie SVŠT.

Prof. GAl vychoval celý rad vedeckých pracovníkov
z geodézie a fotogrametrie, ktorí dnes zastávajú popred-
ně miesta v našej spoločnosti. Kladne treba tlež hodnotit
jeho posudzovatelskú a expertíznu činnosť pri vypra-
covaní posudkov vedeckých, výskumných a expertíznych
prác a štúdií a posudkov pre menovacie pokračovania
vedecktch pracovníkov, docentov a profesorov vysokých
škol. Významnou mierou sa podiela na organizovaní ve-
deckého a odborného života na SVST a v rámci CSVTS.

Prof. Gál má veIa elánu, dosť síl a predpokladov pre
dalsiu tvorivú a plodnú vedeckú a pedagogickl1 prácu.
Pri jeho významnom životnom jubileu prajeme mu pev-
né zdravie a dobrú životnú pohodu pri výchove vysoko-
školsky vzdelaných odborníkovo
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Dne 31. května 1974
se dožívá 60 let ře'di-
tel kádrového a perso-
nálního odboru Ceské-
110 iíi'adu geodetické-
ho a kartogr,afického
soudruh Václav Han-
z ií k.
Po ukončení čtyřleté

odborné grafické ško-
ly prac'Oval od roku
1932 jako fotolitograf
nejp,rve v Průmyslové
tiskárně v Praze a od
roku 1942 ve Státním
zeměměřickém a lmr-
togr.afickém úřadě,

kde v letech 1950-
1954 působil na úseku
kádrové práce.
Od počátku zřízení

jednotné celostátní organizace geodézle a 'kartografie
se podíle,l na její výstavbě a konsolidaci. Resortu zůstal
věrný po celou dobu jeho trvání. Během své práce zís-
kal bohaté politické, odborné i praktické zkušenosti,
které v celém I\ozsahu dává ve prospěch našeho resortu
aspolečnos1ti. V tomto období také při zaměstnání vy-
studoval SOCiálně právní školu.
V posledních letech zabezpeČUje na úselku 'kádrové

práce zejména plnění Závěrů byra OV KSČ ze dne 23.
11nora 1970 ke "Zprávě o stavu konsolidace poměrů a za-
měření další činnosti Českého úř,adu geodetického a kar-
tografického v Praze". Ve všech organizacích resortu
byly v roce 1971 hlavně jelm přičtněním v krátMm
termínu ustaveny útvary' kádrové a personální práce.
Byly vytvořeny podmínky pro rozvoj kádrové a perso-
nální práce ve smyslu usnesení PÚV KSČ ze 6. listo-
padu 1970.
Členem komunistické strany je od roku 1945. Má boha-

té zkušenosti ze stranické práce v nejrůznějších funk-
cích. Ve své řídící práci uplatňuje a aktivně prosazuje
politickou linii Komunistické strany Českoolovenska.
Za úspěšnou a obětavou práci v resortu obdržel v ro-

ce 1965 resortní vyznamenání "Nejlepší pracovník".
V roce 1974 u příležitosti 20. výročí trvání jednotné or-
ganizace geodézie a kartografie mu byl předán odznak
"Zasloužilý pr,acovník". Je rovněž nositelem Med,aHe
k 20. výročí Února.
Přejeme soudruhu Václavu Hanzlíkovi u příležitosti

tohoto významného jubilea pevné zdraví a další úspě-
chy v práci a osobním životě.

Dne 2. května 1974 se dožívá v plném pracovním elá-
nu padesáti let ing. Josef K'éI'sl,ředitel národního podni-
ku Geodézie Plzeň.
Pův'odním povoláním instalatér, vystudoval v letech

1945-47 priimyslovou školu v Plzni, poté dvouroční vo-
jenský zeměměřický kurs a při zaměstnání ukončil
v roce 1960 Vysokou školu, obor zeměměřictví. Absolvo-
val rovněž postgraduální kurs ekonomiky a několik
kul'sU progl1alIIl!ování,analytiky a další, takže získal vše-
stranné odborné znalosti. Byl řešitelem různých vývo-
JOVýcha výz'kumných úkolů z oboru mapování, fotogram-
metrie, mechanizace a automatizace. Podal několi'k
zlepšovacích návrhů, které byly všechny l'eaHzovány a
jeden vynález "Zařízení 'k pr:odloužení dosahové vzdále-
nosti optických dálkoměrů bez latě".
Je uznávaným odborníkem, zejména v obla'sti auto-

ma'tizace geodetických a kartografických prací a pro-
gramování.
V oboru geodézie a kartografie' pracuje od roku 1949.

Prošel rllznými odbornými (tseky na KNV Plzeň, v druž-
stvu Geoplan, v n. p. Geometra éI v Oblastním ústavu
geodézie a kartografie Plzeá Od prosince 1967 zastával
funkci ředHele závodu Plzeň, n. p. Inženýrská geodézie
Praha, od wku 1972 pr,acuje ve funkci ředitele nár. pod-
niku Geodézie v Plzni.
Je známa jeho publicistická činnost v ,odborných ča-

sopisech, zejména v Geodetickém a kartografickém ob-
zoru.
V roce 1969 byl mu udělen titul "Průkopník socialistic-

ké práce"; za svou úspěšnou polickoodbornou činnost
obdržel v roce 1965 resortní vy:imamenání "Nejlepší pra-
covník" ,a za svou politickou angažovanost obdržel
v roce 1971 "P,amětní medaili" k 50. výročí založení KSČ,
kromě dalšÍ'Ch čestných uznání a diplomů.
Je él'ktí'~nímčlenem KSČ, členem plánovací komise NV

města P,lzně, ROH a VTS.
Soudruh ing. Kasl věnoval se cele práci pro r,ozvoj

naší socia1fstické společnosti a má svůj podíl na tom,
že odvětví geodézie a kartografie k tomuto svou měrou
přispělo. A proto mu k jeho životnímu jubileu za je-
ho dosavadní práci upřímně děkujeme a ze srdce přeje-
me pevné zdraVí, osobní spokojenost a hodně sil v je-
ho další úspěšné činnosti.

HAUF, M.: Elektronické theodolity a tacheometry.
(Skripta, ČVUT, fa'kulta stavební, vydavatelství ČVUT
Praha.)
V řadě skript tematicky svázaných s konstrukcí mo-

derních geodetických přístrojů vychází druhé vydání
skripta "Digitální theodoliJty".
Skriptum je rozděleno na 10 kapitol, obsahově lze

skriptum rozdělit na dvě čáJsti, a to část, Merá rozebírá
možnlOsti a prvky automatizace geodetic'kého měření
a druhá část, popisující konkrétní řešení automatizace
na geodetických přístrojích.
První část si klade za úkol seznámit čtenáře se, zá-

kladní problematikou měřického procesu a možnostmi
jeho automatizace.. Vymezují se nové pojmy z oblasti
teorie informací a kódování. Kódování je věnována celá
kapitola, což odpovídá důležitosti rozlišení číslicových
kódú při vlastním použití. Dále jsou uvedeny základní
myslen'ky Booleovy algebry a možnosti užití logických
obvodů pro konstrukci theodolitů.
V druhé části je rozpracována otázka snímání polohy

theodolitu vzhledem k orientované soustavě pomocí kó-
dových kruhů a impulsů. Na jednotlivých příkladech
kódových a digitálních theodoHtů se ukazuje pl'oblema-
tika a technické zvládnutí automatizačních prvků růz-
nými Ikonstruktéry. Dále jsou uvedena a rozehrána ně-
která pomooná a funkční zařízení, která j1sousoučástmi
nebo doplňky uvedených theodolitů, nebo která mají
možnost být v problemMice konstrukce těchto přísltrojů
využita (čítače, registry, paměti, děrovače,).
Poslední kapitola zcella nově zpracovaná uvádí nej-

novější přístrojel, u nichž se spojuje digitální měřický
systém s analogovým (úhlové veličiny - analogové,
vzdálenosti digitální) a kterým by příslušel název "hyb-
ridní tacheometry" (Dis17omat DI 10, Distomat DI 3,
Opton SM 11).
Skriptum je sestaveno velmi vhodně. Úvodní část

dobře informuje o problematice automatizace a připra-
vuje tak možnost, aby čtenář sám posoudil řešení této
problemMiky u jednotlivých přístrojů. Konkrétní pří-
pady dále umožllují, aby autor ukázal na současný stav
řešení, výhody i nevýhody různých použitých prvků. Pro
čtenáře, který chce jít ve studiu problematiky do větší
hloubky, je uvedena bohatá I1teratura.
Skriptum je nejen přínosem pro studenty, ale i pro

pracovníky praxe, kterým se dostává do rukou popis
a výklad o přístrojích, které představují plOs'lední do-
sažený stupell v oblasti automatizace měřiokého pro-
cesu.

Ing. Vladimir Radouch, CSc.,
(JVUT v Praze
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KG
KGZ
KMPÚ
1973
KG

Katedra geodézie
Katedra geodetick)'ch základov
Katedra mapovania a pozemných úprav

- A f t i m Antoin
Skúška kompenzátorových nivelačných prí-
stroj ov

- Bál' t a Vladimír
Návrh cestnej siete v rámci oblastných FÚ
s využitrm matematických metód v záuj'ffiovom
území okresu Dolný Kubín

- B é I' 08 Š o v á Katarína
Vofba zobrazenia mapy sveta

- Bit tel' Peter
Projekt hla\'nej poJnej cesty pre ŠMĎulov Dvor,
okr. Komárno

- B o žíle Imrich
Me,ranie. sadania objektov m8,tódou vermi pres-
nej nivelácie

- Br Z i ak Jozef
Kontrola sadania objektov nivg,lačným prístro-
jom Koni 007

- C i 08 I' n y lozef
V~rovnanie trojuholníkovej dÍžkOiVOa uhlovo
zameranej siete
Dol á k Vincent
Optimálny spósob zavádzania údržby máp na
Slovensku podfa nových zásad vzhfadom na
stav mapového fondu

- Ď u I' k a Ladislav
Určenie úplnej Bouguer'Ll'vej anomálie na Lapla-
ceovom bode

-- F a I' k a š o v s k á Elena
Integrácia vzťahov p,rvkov obsahu mapy medzi
informáciami vefkých až malých mfernk
G lov a Dušan
Spracovanie gravimetrických mel'aní v mie,r-
ke 1: 50 000 z oblasti stredoslovenských neo~
vulkanitov pre účely geoIogickej inte,rpretácie,
H a u t Karel
Štúdia komplexných protiernzí\'nych re,ku1ti-
vačných opatrení pozemkových úprav v zá-
ujmovom území okr. Dolný Kubín
K a č ú n lán
Vyhotovenie originálu TH mapy 1: 2000 ozna-
čenia: Želiezovce 5-1/1

- K a I' piš Štefan
Tvorba digitá'lneho terénneho modelu vyhod-
notením le,teckých snímok
K i 08 d ž uch František
Možnosti racionalizácie v pro,cese tVDlrby
a sprac'Ovania máp
Ko lov l' á t k o v ú Marta
Kartografický grafikón v pofnohospodárskom
podniku
K on t I' a Pavol
Výber polohových informácií prvkolv ob1sahu
mapy v lokálnom systéme

- K o v á č Miroslav
Rozbor konštantnosti vnútornej orientácie sní-
mok
M o z o lov á Katarína
Určenie topocentrických súradníc dmžice. Pa-
geos I

- M I' á z o v á Mária
Porovnanie optických diaflmmel'ov

- O š k o Ladislav
Vyrovnanie štvoruholnílwvej dl'žkovo a uhlovo
zame.rane,j siete

KMPÚ

KMPÚ

KMFÚ Pal á š č á k lozef
VyhotO'venie originálu teclmicko-hospodárske.j
mapy 1 : 2000, označenia ŽeoJie,zovce5-0/1 a je-
ho porovnanie s mapou EN na základe karto-
metrického vyšetrenia

KG - P e k á I' Miroslav
Vyhotovenie m8lračske,j dokumentácie fasád
objektu Stará radnica v Br'atislavel fotngra-
metrickými metódami

KG - Pe k á I' o v á Alžbetl1.
Meranie deformácií stožiarov p'ri zaťažovacích
skúškach

KPMÚ Pen i a š k o v á Daniela
Štúdia miestnych pozemknvých úp,rav pre JRD
Považie

KGZ - P I' ach á I' Juraj
Určenie vplyvu refrakcie ovzdušia Bratislavy
na vodorovné uhly melrané Schreiberovou me-
tódou

KMPÚ S a n d a n u s František
Náhradné mapy EN na Slovensku

KG - S o k o 1 Štefan
Vp'lyv prostredia na pre6nosť trigonometrické-
ho merania výšok

KMPÚ S t a '11 k o Pavol
Projekt organizácie vinohradov a terénnych
úprav pre JRD Pezinok

KGZ - S uch Ý František
Určenie vplyvu refrakcin ovzdušia Bratislavy
na vodorovné uhly - vrcho,lová meltóda me-
rania

KGZ - T ó t h o v á Lea
E~p'e'rimentálne určeIlie geo·centrických súrad-
mc Observatória SVST z pozorovania umelej
družice Pageos I

KMPÚ V l' z g u 1a Vladimír
Kartografická informácia v digitálnom zázname.

Bratislava, december 1973.
lnq. Mnrián Hyrošš,

SVŠT Bratislava

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Vel'me1isungstcchnik, Č. 11/1973

D e u In 1i c h, F.: vývoj a použití elektronických dál-
koměrů, str. 401-404

Z s c h i e s c h e, K.: Zkušenosti s určováním konstant
přístroje BOK 200, str. 405-406

Rod hne I' t, C.: K odchýlení světelného a laserového
paprsku pozemní refrakcí, st,r. 406-407

L ii: 'k, G.: Zaměřování profilů přílkopů jedním pracov-
mkem, str. 408-409

B e c k ~ 1', H.: Zhotovování kladečských plánů pro po-
trubm nlo~'t v petrochemickém kombinátě Schwedt/
Jader, str. 409-410

Ha g e, S.: Zkušenosti s přípravami na založení k,atastru
podzemních vedení v Drážďanech, str. 411-412

H e Il n i g, H.: Foužití reprodukčních fotografií malého
formátu u k,atastrálního úřadu v Berlíně, str. 412-414

S t u !l 1 trii gel', H.: Ke zvýšení efektivnosti hospodář-
skeho katastru a kat'astru nemovitostí, str. 415-411l

H e i s s III a n n, G.: Důkaz nezávislosti vyrovnávanýcll
směrů při měření úhlů ve všech kombinacích, str.
418--420

K o c h, W. G.: Použití metody překreslovací sítě při
tvorbě tematJckých map na základě mapy 1:2,5 mil.,
str. 420--422

J o s t, F. ,aj.: P,arametry pro použití senzibilního rozto-
ku pro kopírování na průsvitné plastické hmoty, str.
423-42;



Zajímavé informace o pokrocích
vědy a techniky v Sovětském svazu
přináší časopis

Věda a technika
v SSSR
Časopis aktivně napomáhá rozvoji vědeckotechnic·
ké spolupráce mezi ČSSR a SSSR na základě kom-
plexního programu socialistické integrace zemí
RVHP. Tematicky zahrnuje zejména tyto obory: fy-
ziku, astronomii a kosmický výzkum, geologii, che-
mii, biologii, elektrotechniku, energetiku, strojí-
renství, hutnictví, stavebnictví, lékařství a životní
prostředí.
Kromě toho přináší časopis materiály o českoslo-
vensko-sovětské technické spolupráci, referuje
o dosažených výsledcích a o perspektivách dalšího
rozvoje. Vedle hlavních článků informuje časopis
o vědeckém a technickém životě v SSSR, přináší
zprávy z významných vědeckých a odborných za-
sedání, sympozií apod.

• Agalakov: Slunce a zemská atmosféra
• Semjonov: Energetika budoucnosti
• Bolotin: Teorie rozdělení vlastních kmitočtů

pružných těles a jejich použití při řešení náhod-
ných vibrací

• Trojickaja: Diagnostika magnetosféry
• Požela: Horné elektrony a elektronika velmi vy-

sokých kmitočtů
• Novikov: Fyzikální zákony a nové objevy v astro-

fyzice
• Puchmeltr: Vědeckotechnická spolupráce mezi

ČSSR a SSSR v oblasti automatizace
• Mjasnikova: Dvousložkové tuhé roztoky organic-

kých látek
• Vedenjapin: Vodík na povrchu kovu
• Kuchtěnko: Stabilizace plazmatu

Časopis doporučujeme pracovníkům vědeckých,
výzkumných a vývojových pracovišt, řídícím pra-
covníkům, konstruktérům, projektantům a techni-
kům v průmyslu, pracovníkům v lékařství a biolo-
gii a posluchačům vysokých škol technických a
přírodovědeckých směrů.

Časopis vychází šestkrát ročně a cena jednotlivých
výtisků je 10 Kčs.

Objednávky posílejte na adresu: PNS - Ústřední expedice tisku, odd.
náboru čtenářů odborných časopisů, Jindřišská 14, 12505 Praha 1.

Časopis Vědu a techniku v SSSR pro Vás vydává
SNTL - Nakladatelství technické literatury

~\lUOPTRPRRHR
OPRAVUJE SPOLEHLIVĚ

• Theodollty a nlvelačnr přfstroJe (velké)

• ve své opravně

Sběrny:

J1 - Praha 2, Žitná 48
32 - Praha 1, Vodi~kova JO
J3 - Praha 1, Jungmannova 14
34 - Praha S, Janá~kovonábi'. U
35 - Praha J, Táborltská 16

36 - Praha 4, Na Pankráci 2
41 - Liberec, ti'. 5. května 32
42 - Plzeň, Veleslavinova 25
43 - Ostrava I, MIIi~ova4
44 - České Budějovice, ti'. 5. května 29
45 - Olomouc, ti'. Osvobozeni 27


