odborný časopis Českého úřadu geodetického a kartografického
Slovenského úradu geodézie a kartografie

Ing. Albert Kelemen (zástupce vedoucího redaktora)
Ing. Ivan Čermák (technický

redaktor)

Vydává Český úřad geodetický
technické

iiteratury,

a kartografický

n. p., Spálená

a Slovenský úrad geodězia a kartografie

části redakčnej

tel. 514 21 až 23. Tiskne MÍR, novinářskě

11258 Praha 1, tel. 265151.

Nakladatelství

51, 11302 Praha 1, tel. 290351 až 59. Redakce: CÚGK, Hybernská

Praha 1, tel. 222145 až 47, 269000 a 01, 269006. Adresa slovenskej
ručova 7, 88323 Bratislava,

v SNTL -

Inzertní

oddělení

SNTL -

rady a redakcie:

2, 11121

SÚGK, Bez-

závody, n. p., závod 1, Václavské

Nakladatelství

technické

literatury,

nám. 15,

n. p., Spálená

51,

Vychází dvanáctkrát
ročně.
Cena jednotlivého
čísla 4,Kčs, celo roční
předplatné
48,Kčs. Rozšiřuje
Poštovní
novínová
služba.
informaCe podá a objednávky
přijímá
PNS - ústřední
expedice a d~,voz tisku Praha,
administrace
odborného
tIsku, 12505 Praha
1,
jindřišská
14. Objednávky
do zahraničí
vyřizuje
PNS ústřední
expedice
a dovoz tisku praha,
oddělení
vývoz tisku,
12505 Praha
1,
jindřišská
14.

Náklad 2200 výtisků. Papír: text a příloha
7208-11/70 g, obálka 209/80 g. Toto číslo vyšlo v červnu
10. června 1970. Otisk povolen jen s udáním pramene
a se zaohováním
autorských
práv.

Ing. Zdeněk Hoffmann,
Hojovec, CSc.

Prof. Ing. Vladislav

TERMINOLÓGIA

oblasti

151

154

Ing. Jaroslav Flegr. František

Štm

Geoelektrická metoda vyhledávání nevodivých pod~emních vedení
159

kostela

ROZVOJ PRACOVNÍ INICIATIVY
TICKÉHO SOUTĚŽENÍ

v Mostě

163

170

170
172

Z ČiNNOSTI

VTS

173

Z REDAKČNÍ

PRAXE

173

OSOBNÍ ZPRÁVY

174

HLÍDKA
TECHNIKY

Ing. Vladimír Biňovec
Kalkulátory

A SOCIALIS-

komisia

KVALIFIKACE

Z PŘÍSTROJOVÉ

Ing. Josef Kocourek

a Názvoslovná

ZVYŠOVÁNÍ

LITERÁRNÍ

při přesunu

V GEODÉZII

Zdeňka Koláriková
Grafické
názvoslovie
pri SÚGK

síť Praha

práce

1976, do tisku

po-

Ing. Miloš Cimbálník, CSc.

Měřické

A SYMBOLIKA

7. května

A KARTOGRAFII

Konformní
zobrazení
asymetrické
dle Cebyševova
kritéria

Lokální

197a, do sazby

PŘEHLED

v ČSSR
ZEMĚMĚŘICKÝCH

175
ČASOPISŮ

175

528.411(437.10)

517.54
HOFFMANN,

Z., HOIOVEC,

Konformní zobrazení
Cebyievo\1'll kritéria
Geodetický
s. 151-153,

D;I1MBAJIHI1K,

V.

a8ymetrieké

a kartografický
1 obr., lit. 6

obzor,

oblasti
22, 1976,

podle
Č. 6,

M.

JIOK/UlbHllJI ceTb npara
reolle3H'IeCKHHH
KaprorpaŤH'leCKHŘ
No 6, CTp. 154--159,
1 pHC.,JlHT. 4

0630p,

22,

1976,

HbI'HeWHee COCTOllHHereOlle3H'IeCKHX rrJlaHOBblXOCHOBHa
TeppHropHH TIparH H rrpe.aJlOlKeHHe Ha HX YTO'IHeHHe.
113MepHTeJlbHble paÓOTbl. YpaBH!11laHHe JlOKaJlbHoŘ TPHrOHOMeTpH'IeCKOŘceTH TIpara (JITCTI) H eě o6pa50TKa
llO CHCTeMbIC-TIpara.

Řešení
konformního
zobl.'azení
podle
Čebyševova
kritéria
s aplikací
na oblast
CSSR s použitím
samočinného
počítače,
který
umožňuje
zabýv,at
se i takovým
řešením,
při němž není předpokládána
symetrie
zobrazov,ané
oblasti.

621.398:625.78
<l>J1:Erp, :A. 528.411

[437.10)

CIMBÁLNIK,

M.

Lokální síť Praha
Geodetický
s. 154-159,

a kartografický
1 obr., lit. 4

obzor,

22,

1976,

Č.

6,

Současný
stav geodetických
polohových
základfl
na území
Prahy
a návrh
na jejich
zpřesnění.
Měř:ické
práce.
Vyrovnání
místní
trigonometrické
sítě ~raha
[MTSPJ
a její zpracování
do S - Pr,a-

ha.

621.398
FLEGR,

ŠTILL,

F.

Geoelektrická
metoda
podzemních vedení
Geodetický
s. 1~9-163,

<1>.

reolle3H'IecKllH
H KaprorpaŤH'IeCKHH
No 6, CTp. 159-163.
8 pHC., JlHT. 2

0630p,

22,

1976,

TeXHOJlOrHJl:pá3BellKH nOll3e'MHbIX 06'bt!KToB H3 3neKTpH'1ecKH HenpoBollllII{HX MaTepHaJlOB 3J1eKTpO-oMH'IeeKHM
MeTO.aOM.TIPHlloPHTClI HODMŘcnoco6 IlJIOCKOCTHOľO
H3bICKaHHlI MerollOM neprreHllHKYJllIplio népeKpe~eHHblx 3J1eKTpoll H ero rrpeHMy~eCTBá npoTHB rrpelKHeMY JlHHeŘHoMY
paCCTaBJIeHHIO 3J1eKTPOll MerolloM IIIJlYM6eprepa.

528.48:(719:726)

: 625.78

I.,

lllTI1JIJI,

reollJleKTpHqeCKHe IIJIOCKOCTHl>leHSlolCKaHHlI MeTOJlOM
nepneHllHKYJlSpHO DepeKpe~eHHI>IX 3J1eKTpOJlKaK cJleJlY"~HH HS lIJleKTpo-OMRqeCKHXMeTOllOB
'

vyhledávání

a kartografický
8 obr., lit. 2

obzor,

nevodivých

22,

1976,

Č. 6,

Technologie
vyhledávání
podzemních
objektfl
z elektricky
nevodivých
materiálfl
elektroodpotovou
metodou.
Uvádí
se nový zpflsob
plošného.
prflzkumu
pomocí
kolmého
křížového
uspořádání
elektrod
a jeho výhody
proti
pflvodnímu
liniovému uspořádání
Schlumbergovu.

KOD;OYPEK,
:A.
I1sMepHTeJlbHl>le pa6OTI>I npH DepeMe~eHHH KOCTeJla B r.
MOCT
reolle3H'IecKHií
li KaprorpaŤH'IeCKHŘ
No 6, CTp. 163-169,
11 pHC.

0630p,

22,

1976,

TIollroToBllTeJlbHble HSMepTHeJlbHble pa60TbI (JlJI1r. rrpoeKTa cTaJlbHoií Hecy~eŘ KOHCTpYKqHH11 rrpHBlI3Ka KocTéJIa
K KoopllHHaTHOŘ CHCTeMe). I1cCJlellOBaHHe OCallKH KOHCOJlHllan;HOHHOľO3eMHoro BaJla Ha Tpacce H OCallKH KOCTe'
Jla. H3MepHTeJlbHble pa60Tb1 BQ BpeMlI rrepeMetqeHHlI.

517.54
528.48 : {719 :726)

HOFFMANN,

KOCOUREK,

Konforme Abbildung eines assymetriseheDI
bietes nach dem Tschebyschew-Kriterium

I.

Mllfieké práee při přesunu

kostela

Geodetický
s. 163-169,

obzor,

a kartografický
11 dbr.

v Mostě
22,

1976,

Č. 6,

Přípravné
měřicke
práce
[pro
projekt
ocelové
nosné
konstl.'ukce
a připojení
kostela
do' souřadnlC'ového
systému J. Sledování
sedání
konsolidačního
násypu
po trase -terénu
a sedání
kostela.
Měřické
práce
během
přesunu.

Z., HOIOVEC,

V.

Geodetický
akartc;JIgrafický
obzor,
Seite 151-1S3,
1 Abb., LiL 6

22, 1976,

Ge-

Nr. 6,

Losung
der
konformen
Abbildung
nach
dem
Tschebýsche,w-Kriteri'um
mit Ap'Plikation
auf das
GefHet der CSSR mit Anwendung
einer
automatiSCh.léň Rechenéinlage,
die gew1ihrt
sich mit einer
solchen
L15sung zu bef.assen,
bei der keine
Symmetrie
de,s dargestellten
Gebietes
vorausgesetzt

w~rd.

517.54
rO<l><I>MAHH,

528.411

3. -

rO:AoBED;,

B.

KOH~pMHoe
Hs06palKeHHe aCHMMeTpHqeCKOH OÓJlaCTH
COrJlaCHO ItpHTepllJl Qe6L1UIeBa
reolleSll'leCKHH H KaprorpacfmqeCKHŘ 0630p,
No 5, éTp. 151-153,
1 pHC., JlHT. 6

22,

1976,

PemeHHe KOH~pMHOI"O H306pa>KeHHlI COI"
JlaCHO KpHTepHlI
qeóblweBa C arrJIHKIlltHeŘ Ha 06J1acTb QCCp C HcrrOJlb30BaHHeM 3J1eKTpoBblqHCJlHTeJlbHoH MaWHHbl, KOTOpall
II03BOJllIeT 3aHHMaTbClI H TaKHM peweHHeM, Konla He
IIpellIlOJlaraeTClI cHMMeTpHlI H306pa>KaeMoŘ 06J1aCTH.

[437.10J

CIMBÁLNIK,

M.

Das iirtliche

Netz Prag

Geodetický
a kartografický
obzor,
Seite 154-159,
1 Abb., Lit. 4

22, 1976,

Nr.

6,

Gegenw1irtiger
Stand
der
geod1itischen
Lagegrundlagen
'auJÍ dem Gebiet
von Prag
und Vorschlag
auf
Ihre
Vergenauerung.
Beobachtungsa'rbeiten.
Ausgleichung
des
ortlichen
trlgonometrischen
Netzes
Prag
[ŮTNP)
und
seine
Bearbelt'Ung
in das S Prag.

621.398 : 625.78
FLEGR, J., STILL, F.
Geoelektrisehe
Fliiehenuntersuehung
mit Hilfe
vertikaler
Kreuzgestaltung
der Elektrodeu als
eine weitere von den Methoden der elektrischen
Widerstandsmessungen
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, Nr. 6,
Seite 159-163, 8 Abb., Lit. 2
Technologie des Suchens unterirdischer
Objekte
aus nichtstromleitenden
Materialen mittels elektrischer
Widerstandsmetrode.
Es werden ein
neues Verfahren der Untersuchung von Fliichen
mittels vertikaler
~reuzgestaltung
der Elektroden und ihre Vorteile entgegen der urspriinglichen linienweisen Gestaltung nach SchIumberger angefiihrt.

528.48 : [719 : 726)
KOCOUREK, J.
Vermessungsarbeiten
bei der Verschiebung der
Kirche in Most
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, Nr. 6,
Seite 163-169, 11 Abb.
VorbereitungsarbeHen
fiir die Messung (fi.ir das
Proje;kt der Stahl-Tragerkonstruktion
und AnschluB der Kirche in das Koordinatensystem).
Verfolgung der Senkung der Konsolidierungsb1jschung entlang .der Trasse im Geliinde und Senkung der Kirche. Vermessungsarbeiten
w1l.hrend
der Verschiebung.

517.54
HOFFMANN, Z., HOJOVEC, V.
Conform Projection of Asymmetric Area Accord:ing
to Tshebysh.ev Crlterium
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, No. 6,
pp. 151-153, 1 fig., 6 ref.
Solution nf conform projection
according
to
Tshebyshev criterium mth the application on the
area of the C"SSRusing a computer which enables
solving also a task with nonsymmetTic projected
a'rea.

528.48 : (719 : 726)
KOCOUREK,J.
Measuring Works by the Transfer of the Gothie
Church in Most
Geodeotickýa kartografický obzor, 22, 1976, No. 6,
pp. 163-169, 11 fig.
Preparato,ry measuring works [for the project
of the carrying eonstruction and connection of
tha church to a coOtrdinate system). Observation
of conso1id.ation fill settling along the te-rrain
route 'and observa:tions of displacements of the
church. Meas'llring works during the transfer.

517.54
HOFFMANN, Z., HOJOVEC, V.
Représentation oOlnforme de la zone asymétrique
ďapres le critere de Tshéb,-shev'
Ge-odetický a kartogI'afický obzor, 22, 1976, N~ 6,
pages 151-153, 1 illustration, 6 bibliographie-s
SoÍution de la re-présent.ation conforme d'aprěs
le critěre· de Tshébyshev ave-c application a la
zone de' la CSSR 'ave,c emploi de l'ordinate-ur permettant m1!me une préoecupation,
pendant laquelle on n'envisage pas une symétrie de la zone
!représentée.

528.411 (437.10)
CIMBÁLNÍK, M.
Le réseau loeal de Prague
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, NI! 6,
pages 154-159, 1 illustration,4
bibliographres
SitllJation présente- de.s bases géodésiques sur le
territoire de- la capitale et proposition de la précision des bases. Travaux de levé. Compensation
du réseau
trigonométrique10eal de Prague
(MTSP) et son traitement dans Ie- ,réseau [S) .de
Prague-.

528.411 (437.10)
ClMBALNIK, M.
Local Control Net of Prague
Geode,tický a kartografický obzor, 22, 1976, No. 6,
PP" 154-159, 1 fig., 4 ref.
Present state of geodetic control network on the
tenitiry of Prague and project fnr incTeasing its
accuracy. Geo,detic surveying. Adjustment of local
trigonometric
net of E\ragueand
its transformation into System Prague .

621.398 : 625.78
FLEGR, J., ŠTILL, F.
Exploration géoéleCltrique superficielle II raide de
la disposUion vertieale eroisée des électrodes
C'Omme méthode ultérieure de mesurages de la
résistanee électrique
Geode-tický a kartografický obzor, 22,1976, NI! 6,
pages 159-163, 8 illustrations,
2 bibliographies
Te-ehnologie des re-cherches ďobjectifs souterrains
construits
en matériaux
ineonducteurs
par la
méthode électrorésistante.
On introduit aetuellement la nouvelle maniěre ďexploration superfieie-lle 11I'aide de la dispos:ition ve-rticale croisée
.des électrodes et ses avantanges contrairement a
la disposition en lig ne primitive de Schlumberg.

621.398 : 625.78
FLEGR, J., ŠTILL, F.
Geoelectric Area Reeonnaissanee
by MeBillS DI
Perpendicular Crosa Arrangement of Eleetrodes BS
a Further Method of ElectriCl Resistance Measureme,nts
Geodeotický a kartografický obzor, 22, 1976, No. 6,
pp. 159-163, 8 fig., 2 ref.
Technology of searching underground object fTom
eIectrically non-conductive mateJ.ials using electro-resistanee
method. New method of area reeonnaissance
by means of perpendleular .eross
amangement of eleetrodes. AdvanMges in comparison with original Sehlumberger arrangement.

528.48 : (719 : 726)
KOCOUREK,J.
Travaux de levé effeetués lors du déplaeement de
l'église II Most
Geodetický a kartogl'afieký obzor, 22, 1976, N2 6,
pages 163-169, 11 illustr.
TraV1aux de le-vé préparatoilres (pour proje-t deeonstruction de la charpenté ďacier et raccordement de- I'église au systěme de- coordonées).
Observation de I'affaissement du cr'l8mblaide consoIlctation sUlr le tracé du terrain et affaissement
de I'église. Trauvaux de IE,vé pendant le déplacllment.

Hottmann,
Z., Hojovec, V.: Konformní
asymetrické
oblasti podle Čebyševova

Geodetlckt a kartografickt obzor
ročník 22/64, číslo 6/1976 151

z9brazení
kritéria

Ing. Zdenek Hoffmann.
Projektový ústav výstavby hl. m. Prahy,
Prof. Ing. Vladislav Hojovec, CSc.,
fakulta stavebni ČVUT v Praze

Konformní zobrazení asymetrické
oblasti podle Čebyievova kritéria

Řešení konformního zobrazení podle Čebyševova
kritéria bylo s aplikací na oblast ČSSR podáno mj.
v práci [3]. Přitom je vycházeno z předpokladu symetrie zobrazované oblasti. Použití samočinného počítače
umožňuje zabývat se i takovým řešením, při němž není
symetrie zobrazované oblasti předpokládána. Takovou
metodou se zabývala v roce 1975 diplomní práce [1]
na katedře mapování a kartografie fakulty stavební
ČVUT v Praze. V článku podáme výsledky řešeni.
Přitom budeme užívat symboliky:

u,

V ... zeměpisné souřadnice na referenčlií kouli
. . . izometrická šířka na referenční kouli
m
délkové zkreslení v daném bodě
zkreslení úhlu mezi poledníkem a rovnoběžkou
K
... obrys oblasti

Q

e

Budeme předpokládat poloměr referenční koule
R = I, neboť řešení jsou na poloměru nezávislá.

Řešení konformního zobrazení spočívá tedy v řešení
Laplaceovy nebo Poissonovy rovnice. Podle volby
okrajových podmínek dostáváme různé typy konformních zobrazení. V článku jsou podány výsledky řešení
konformního zobrazení při požadavku minimálního
rozpětí hodnot délkového zkreslení v zobrazované
oblasti. Jedná se tedy o konformní zobrazení tzv.
minimaximálního typu, kdy požadujeme, aby rozdíl
mmax - mmln nabýval minimální hodnoty. Minimalizaci provádíme na základě tzv. Čebyševova kritéria,
podle něhož je nejlepší takové konformní zobrazení,
v němž se délkové zkreslení pro danou oblast nejméně
liší od jednotky neboli ln m od nuly. Podle tohoto
kritéria byl vyvozen teorém Čebyšev - Gravův, podle
něhož pro splnění čebyševova kritéria v konformním
zobrazení musí platit nutná a postačující podmínka,
aby délkové zkreslení bylo na obrysu zobrazované
oblasti konstantní.
Nejlepší konformní zobrazení vzniká tedy řešením Poissonovy rovnice s nulovými hraničními podmínkami nebo řešením Laplaceovy rovnice, jestliže
pro hledanou funkci ln ,u bude na obrysu dané oblasti
platit:

2. Základ teorie konformních zobrazení podle
Ůebyševova kritéria

ln ,u/K

Nutnou a postačující podmínkou konformního zobrazení je rovnost délkového zkreslení v polednících mIl
a rovnoběžkách mr a nulové zkreslení pravého úhlu
poledníků a rovnoběžek

Z obecných vztahů pro kartografická zobrazení
(např. [6]) dostáváme pro konforIl)ní zobrazení tzv.
Laplaceovu rovnici:
a21n ,u
aQ2

a

ln ,u
O
aV2
-

u(Q,

V)/K

(2.6)

= ln sech Q/K'

Řešením této úlohy nazývané Dirichletovým
problémem jsou harmonické funkce. Nalezení takové
harmonické funkce, která z matematického hlediska
přesně splňuje kladené podmínky, je však velmi
pracné a zdlouhavé.
Proto je v práci [1] použito aproximativního řešení pomocí tzv. homogenních harmonických polynomů,
odvozených z funkce komplexní proměnné.
Řešením Laplaceovy rovnice, zapsané ve tvaru

2

+

Q =lntg(

~

+

+ :).

ln ,u = ln m - ln cosh Q.
Dosazením výrazu (2.4) do rovnice (2.1) můžeme převést Laplaceovu rovnici na rovnici Poissonovu:

a lnm + --a lnm
aQ2
aV2
2

= sech2Q.

+

je funkce u = t(Q
iV), tedy i funkce u = (Q
iV)n.
Po umocnění a sloučení reálných a imaginárních členů
dostáváme dvě skupiny homogenních harmonických
polynomů.

Tedy podle (2.2) je

2

=

(2.5)

1976/151

Fo = 1
F1 =Q
F2 = Q2_ V2
F3 = Q3 - 3Q V2
F4 = Q4_6Q2
V2
F6 = Q6 - lOQ3 V2
F 6 = Q6 - 15Q4 V2
F7 = Q7 - 21Q6 V2

+ V4
+ 5Q V4
+ 15Q2 V4 + 35Q3 V4 -

(2.8)

V6
7Q V6

Geodetický a kartografický
ročnfk 22/64, čfslo

Polynomy

Hoflmann, Z., Hojovec, V.: Konformní zobrazení
asymetrickO oblasti podle (Jebyf;evova kri(Oria

obzor
6/1976

152

vzniklé sloučením

imaginárních

členů

jsou
To = 1
TI = V
Ta = 2Q V
T3 = 3Q2 V - V3
T4 = 4Q3 V - 4Q V3
Ts = 5Q4 V -10QaV3
T 8 = 6QS V - 20Q3 V3
T7 = 7Q6 V -35Q4 V3

+

(2.9)
V5

+ 6Q VS
+ 21Qa VS-

V7

Každý z uvedených homogenních harmonických
polynomů Fi a Ti je řešením Laplaceovy rovnice.
Tedy jejím řešením je i libovolná lineární kombinace
těchto polynomů
n

U

=~

(a,F.

i~O

+

(2.10)

biT,).

n

=~
i=O

a, F,.

Tak je postupováno v práci [3J.
Obrys zobrazované oblasti je však většinou velmi
nepravidelný. Proto při požadavku, aby délkové zkreslení bylo na obrysu konstantní,
není možno výhodu
symetrie uplatnit. Aproximativní
řešení pomocí homogenních harmonických
polynomů přesně splňuje
podmínky konformity, avšak nesplňuje přesně zadané
hraniční podmínky. To však při složitosti obrysu zobra.
zované oblasti můžeme připustit, neboť pro zobrazo·
vací účely je obrys zobrazované oblasti vždy značně
generalizován.
Tedy hledaná funkce u = ln P, bude
plně vyhovovat Laplaceově rovnici; dále budeme požadovat, aby funkce

se na obrysu zobrazované
nuly.

oblasti co nejméně lišila od

3. :ftešení metodou nejmenších

ětverců

Řešením Laplaceovy rovnice (2.7) ve tvaru homogenních harmonických polynomů (2.10) je funkce
u

=

lnp,

=

ao

+ alFI + ... + a"F" + bo + bITI

+ ... +

b"T",

+
(3.1)

z čehož plyne
lnm

... + a"F" + bo+
+ ... + b"T" + ln cosh Q.

=ao+aIF1+

Po sloučení koeficientů
dostáváme
ln m

=

kde 01

CPI

+

+

C"+2

+

N

~ ln2

bITI

nabývá

ao a bo a jednotném

označení

+ '" + c"O" + cn+P"+1 +
+ 0"+2 + ... + ca"+1 0'1."+1 + lncoshQ,

C202

= 1, dále značení O2,

.

•••

,

(3.3)

0"+1 odpovídají

minimální

m(i) = CPI(i)

pro i

=

hodnoty.

po řa.

V něm

+ c20li2 + ... + ckOli) +

l(i)

(3.5)

1,2, ... , N

při označení

l(i)

= ln cosh

Q(i).

Parciální derivací výrazu (3.4) podle jednotlivých
neznámých Ci' kde j = 1,2, ... , k dostáváme systém
k normálních rovnic

[OP1Jťt

+ ... + [Ok01J Ck + [101J = O

[OIOk]ťt

+ ... + [OkOkJ

Ck

+ {lOkl

= O.

Řešením této soustavy (příp. soustavy vzniklé při
rovnosti bodů počtu neznámých) dostáváme hodnoty
neznámých koeficientů Ci' čímž máme hledanou funkci
ln p, určenu. Pak je možno pro libovolný bod počítat
délkové zkreslení
k
~
m(i)

=

Ci 0i(i)

+

l(i).

e i-I

Takto získané zobrazení je přesně konformní, avšak
splnění hraničních podmínek je vázáno na volbu bodů
a volbu stupně polynomů.
Pozn.: Z požadavku, aby ln m byl na obrysu zobrazované oblasti nulový plyne, že získané zobrazení
bude dosahovat maximálních hodnot délkového
zkreslení ve středu oblasti. Tuto maximální hod·
notu lze snížit přenásobením měřítkovým koeficientem M = 2/(mma.x
mmin)' Tímto zásahem
se nezkreslující se křivka přesune z obrysu
oblasti směrem ke středu a výsledné hodnoty
délkového zkreslení
budou přibližně syme·
trické kolem optimální hodnoty m = 1.

+

+
(3.2)

(3.4)

m(i)

i=l

ln

V případě symetrické oblasti by postačovalo použít
pouze polynomů F., tedy řešení Laplaceovy rovnice
by se pak zjednodušilo na
U

dě značením F1, ••• , F" a obdobně 0"+2' •.. , 0'1."+1značením TI' ... , T". Z korespondence plyne též význam
nově zavedených koeficientů.
Budeme-li požadovat splnění čebyševova teorému, tj. aby délkové zkreslení bylo na obrysu zobrazovaného území konstantní, můžeme pro libovolný počet
k bodů (avšak větší nebo alespoň roven 2n
1) položit
podmínku, aby ln m = O.
Jestliže je počet k bodů roven počtu neznámých
koeficientů, pak iíloha vede na řešení soustavy k lineár.
.ních rovnic o k neznámých koeficientech. Při počtu
bodů větším než k je nutno použít vyrovnáni. V našem
případě je použito vyrovnání podle metody nejmenších
čtverců.
Máme tedy podmínku, aby pro N bodů obrysu
zobrazované oblasti platilo, že součtový výraz

4. Aplikace pro konformni

zobrazeni CSSR

Pokud je známo, nebyla Čebyševova zobrazení zatím
pro obecný tvar oblasti rozpracována. Proto byla jako
zobrazovaná oblast v práci [1] zvolena ČSSR. Celý
výpočet byl prováděn na samočinném počítači Hew.
lett Packard 9830 A, avšak pouze se základním vybavením, což mělo nepříznivý vliv na volbu výpočetních
postupů.
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daleko rychleji než dovnitř. V našich zobrazeních, vy.
vozených na základě čebyševova teorému, bylo by
možno maximální rozpětí délkového zkreslení ještě

Výchozí hodnoty pro výpočet - zeměpisné souřadnice bodů na generalizovaném obrysu republiky byly odsunuty z mapy 1: 500 000 s přesností na
60tinné minuty lineární interpolací. V počáteční fázi
byl proveden výpočet při pátém stupni homogenních
harmonických polynomů bez vyrovnání, tedy pH
použití 11 bodů úloha vedla na řešení soustavy 11 lineárních rovnic. Po překonání problémů s velmi špatně
podmíněnou maticí soustavy se ukázalo, že tento
způsob není vhodný. Proto bylo dále postupováno
řešením úlohy s vyrovnáním podle metody nejmenších
čtverců.
Stupeň homogenních harmonických polynomů
byl zvýšen na stupeň sedmý s ohledem na schůdnost
výpočtů vzhledem k základní vnitřní paměti užitého
počítače. Generalizovaný obrys republiky byl tvořen
uzavřeným polygonem z 50-70 bodů; tedy do vyrovnání vstupovalo 50-70 podmínek. Úloha vedla na
soustavu 15 normálních rovnic, jejímž řešením byly
neznámé koeficienty ci' určující hledané zobrazení.
Byla vyvozena 3 velmi podobná zobrazení s maximál.
ním rozpětím délkového zkreslení 17,5-18,5 cm/km.
Na obr. 1 je maximální rozpětí délkového zkreslení
18 cm/km; přenásobením měřítkovým koeficientem M
lze toto rozpětí upravit na interval ±9 cm/km. Splně.
ní Cebyševova teorému však není přesné, neboť ne.
zkreslující se křivka není v blízkosti obrysu republiky
křivkou uzavřenou a též její tvar plně nesleduje gene.
ralizovaný obrys. Neuzavřenost nezkreslující se křivky
není však z kartografického hlediska na závadu, neboť
maximální zkreslení je v těchto místech malé. Přimk.
nutí nezkreslující se křivky je závislé na volbě bodů,
dále pak na volbě stupně homogenních harmonických
polynomů, tedy na počtu volných koeficientů ve
výraze (3.3).
Zkreslení ve středu republiky dosahuje maximální
hodnoty -14 cm/km. V nejzazších výběžcích dosahuje
hodnoty až +4 cm/km.
Jak je známo i z jiných kartografických zobrazení,
narůstá délkové zkreslení vně zobrazovaného území

-44.

poněkud zmenšit za předpokladu, že celé území by bylo
uvnitř nezkreslující se křivky, co nejlépe se přimykající
k obrysu. Pak by byla plně splněna podmínka nejlepší.
ho zobrazení pro danou oblast z hlediska velikosti
délkového zkreslení. Takové řešení je proveditelné při
použití počítače s větší kapacitou vnitřní paměti, tedy
při možnosti zvýšení stupně polynomů pro ještě lepší
splnění hraničních podmínek. V tomto případě lze
intuitivně očekávat snížení maximálního rozpětí délkového zkreslení nejvíce na 16-17 cm/km, což znamená,
že nejlepší konformní zobrazení CSSR by mělo interval
délkového zkreslení asi ±8 cm km. To je krajní mez,
kterou nelze již snížit.
Závěrem lze tedy říci, že získané výsledky přinášejí zmenšení deformací při konformních zobrazeních
CSSR s jedinou souřadnicovou soustavou oproti dosud
nejlepším vyvozeným zobrazením, kterými je např.
používané zobrazení Křovákovo nebo zobrazení vyvozené v práci [3] a [4] na základě čebyševova teorému
pro obľast kartografického lichoběžníka.
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Český úřad geodetický a kartografický v Praze
v roce 1973 rozhodl, aby pro potřeby výstavby
metra a jiných důležitých investičních
staveb
v Praze byla vybudována zvláštní polohová síť
s maximální možnou přesností a pokud možno
v nejkratší době.
Zásady budování této sítě byly stanoveny po rozboru dosavadního stavu a v konfrontaci s požadavky pražského metra a zkušeností ze zahraničí, zejména ze SSSR. Dospěli jsme k názoru, že je zapotřebí řešit tento problém zásadně a s dlouhodobou
perspektivou, a to zpřesněním geodetických polohových základů na území Prahy a vytvořením
zvláštního souřadnicového systému Praha (S-Praha J. Tyto rozbory a závěry prezentoval kolektiv
GÚ postupně v několika dílčích zprávách, zpracovaných v rámci výzkumného úkolu, koordinovaného VúGTK v· Praze.
V rámci oponentského
řízení k výzkumnému
úkolu byly návrhy kolektivu GÚ Praha s upřesňujícími připomínkami schváleny.
Realizační projekt koncepce povrchových bodových polí pro výstavbu metra v Praze byl schválen
výnosem ČÚGK, hlavním geodetem pro metro Č. j.
1481/HGM, z 8. 3. 1974.
Bud<ováním sítě byl pověřen Geodetický ústav,
n. p., Praha. Síť obsahuje 17 bodů a nazývá se
••Místní trigonometrická síť Praha", zkratka MTSP,
a na ni navazuje ••Místní podrobná polohová síť
Praha", zkratka MPPSP.
MTSP je zpracována
ve zvláštní
modifikaci
S-ITSK se samostatně určeným tvarem a rozměrem, která pro snadné rozlišení ·nese název ••Systém S-Praha", zkratka S-Praha - vysvětlení viz
v textu článku.

2. Současný stav geodetických polohových z6kladii
na území Prahy a návrh na jejich zpřesněni
2.1 S o u č a s n á t r i g o n o m e t r i c k á síť
území
Prahy

vysokými centry
vykazují
značné
nepřesnosti
a v řadě případů bylo nutno u kostelľl přeurČl1
zajišťovací body a pomocí excentrických stanovisek na vysokých objektech převyrovnat nebo přeurčit znovu centra. U vyšších řádů se předpokládalo, že nedoslo k jejich znehodnocení.
Do ověřovaného základu byly vloženy nové body,
stanoviska na dominantách, které ovládají široké
okolí. Tyto body byly zajištěny novým způsobem,
kon:wlami do soklů budov, místo dříve používaných stabilizací žulovými hrano ly, které byly od
r. 1939 z převážné části zničeny.
Tím vznikla nová síť, která vyhovovala všp.m
stanoveným kritériím pro budování sítě, i když pro
práce velmi náročné na přesnost vnáší do dalších
výsledků určité nejistoty. Síť byla zpracována
v S-ITSK.
Přístrojová technika v letech 1968--1969 nedovolovala přebudovat síť s podstatně vyšší přesností.

2.2 Mís t ním
v S-ITSK

ě ř í t k o sít ě P r a h y

Rozměr a orientace souřadnicového
systému
S-]TSK byly odvozeny ze staré rakousko·uherské
sítě způsobem, popsaným v dostupné literatuře .
V orientaci
tím vznikla, jak známo, průměrná
chyba asi 10". Toto pootočení celé sítě nebylo pro
účely metra prozatím na závadu; pro určování
orientace gyroskopem je však nutno zavádět korekci z tohoto pootočení.
Rozměr sítě se obecně mění s místem. V konfrontaci S-]TSK jako celku s přesnějším systémem
a při srovnání s přímo měřenými délkami čs. AGS
byly zjištěny rozdíly až 1:50000 a větší, což znamená 2 cm na kilometr a více. V,e vzdálenosti
zhruba 60 km na severovýchod
od Prahy byly
zjištěny relativní rozdíly mezi S-]TSK a přímým
měřením.

na

V letech 1968-1969 byla provedena obnova a doplnění trigonometrické sítě na území hl. m. Prahy.
Při obnově se vycházelo ze sítě v S-ITSK, která
byla vybudována v letech 1939-1940 jako plošná
síť do 5. řádu. Nevýhodou tehdejší sítě z hlediska
dnešních potřeb bylo, že velkou část bodů tvořily
kostely, vlajlwvé stožáry a hvomosvody, tj. body,
které jsou v současné době pro požadavky výstavby nepoužitelné. Všeobecně bylo zjištěno, že
vztahy mezi vybudovanými zajišťovacími body a

2.3 Z pře s n ě n í
Prahy

tr igon omet r ické

sít ě

Přesné geodetické polohové základy pro pražské
metro a pro další předpokládané rozsáhlé investiční celky bylo tedy možno získat ve dvou etapách:
1. Provizorní měření délek a úhlů podél tras
metra pro zajištění nejnaléhavějších
potřeb výstavby.
2. Definitivní určení tvaru, rozměru a orientace
speciální sítě Prahy:
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a] pomocí nadřazené sítě o delších stranách
zaměřeno délkově i úhlově.

-

b] pomocí délek a úhlů, měřených podél tras
metra a napojených na speciální síť Prahy.
Provizórium sice zabezpečilo nejnaléhavější
potřeby výs1tavby, avšak výhledově dde nejméně o 20
až 30 let] nelze s tímto provizóriem vystačit.
}e nutno si uvědomit, že geodetické polohové
základy Prahy jsou jednak z větší části zastaralé
a jednak byly budovány podle kritérií, která neodpovídají novým požadavkům takových staveb,
jako je např. metro. I zběžné srovnání se sovětskou instrukcí, ve které jsou zahrnuty mnohaleté
zkušenosti z několika měst, ukazuje, že pouze speciální síť může zabezpečit přesnost, požadovanou
sovětskou instrukcí.
Pro konkrétní situaci v Praze se podle předběžných studií ukázal jako nejvhodnější tento postup:
1. Zaměřit úhlově i délkově síť, jejíž konkrétní
tvar je zřejmý z obr. 1.
2. Vyrovnat 'tuto síť v jednom celku, i když jde
z měřického hlediska o dva "řády".

3. Do této sítě vyrovnat všechna dosavadní (110vější I měření, jejichž přesnost odpovídá kritériím,
obsaženým v dalších
studiích k tomuto úkolu.
Zpracovat nově zejména měření, provedená v letech 1968-69 a tato maximálně využít.
4. Do této sítě vyrovnávat
měření.
5. Všechna měření zpracovat
5. kapitola ,tohoto článku.

všechna

další nová

v S-Praha

-

viz

3. Měfické práce
3.1 Vol bab

o důM

TSP

Místní trigonometrická
síť Praha (MTSP] zahrnuje celkem 17 bodů, z toho 9 bodů primární (širší sítě] a 8 bodů vložené sítě.
Celkem 9 bodů je přímo identických s původními body S-}TSK, další 3 body jsou přímo identické s excentry, používanými též v síti S-}TSK a
zbývajících 5 bodů je nově zvoleno excentricky
v blízlmsti bodů }TSK. Excentrická stanoviska byla
použita tam, kde vhodné stavební objekty nebo terénní změny umožnHy přímou viditelnost bez signalizačních staveb.
3.2 Rek o g n o s k a c e
Rekognoskace
bodů byla prováděna
v zimním
období celkem za málo příznivých povětrnostních
podmínek. Byl při ní ověřen stav
bodů podle existujících geodetických údajů, l'iOzhodnuto :0 konečném umístění bodů a ověřovány
navržené směry v trigonometrické
síti (včetně úhlopříček, které měly být do sítě zapojeny]. V mnoha případech bylo nutno prňchod
visur ověřovat i vytyčením podle
vypočtených směrníků, a to z toho dňvodu, že mnoho visur v pňvodní síti nebylo přímo zapojeno,
a i když. zapojeny byly, nebyla
jistota, že visury existují vzhledem k rozsáhlé investiční výstavbě v poslední době prováděné.
Při rekognoskaci byl stanoven
i další postup prací na každém
bodě, a to zpňsob stabilizace nebo
její úpravy a zpňsob signalizace.
3.3 S tab

i 1i z a c e

Na všech bodech byla přezkoušena
neporušenost
stab1lizace
v trigonometrické
síti S-}TSK.
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U bodů s pozemní stabilizací byla odkryta vrchní
podzemní značka a podle ní povrchová stabilizace
(hranol)
znovu identicky osazena. Centrem bodu
je vždy střed dvoumilimetrového
otvoru čepové
kovové značky zabetonované
do hranolu.
U bodů na stavebních
objektech
(střechách
výškových budov) byla ponechána
původní stabilizace (kovové konusy zabetonované
v podlaze, s jemně vrytým křížkem), nebo u stanovisek nově zvolených byl obdobný čepový znak nově osazen.
U bodů umístěných na stavebních objektech jsou
zřízeny též zajišťovací body, sloužící k trvalému
ověřování stability centra umístěného
na objektu.
Dané zajišťovací
body byly převzaty, chybějící
byly doplněny. U všech bodů byla stabilita ověřena zaměřením
zajišťovacího
trojúhelníka
(centrum-ZB
I-ZB II) na všech vrcholech
měřením
vodorovných
úhlů, zenitových
vzdáleností
a délek. Pro nově doplňované zajišťovací body bylo použito nástěnné stabilizace.

3.4 S i g n a 1 i z a c e
Signalizace
ní stabilizací.
dě, třípatrové

byla provedena na bodech s pozemJednopatrové
měřické věže na 1 boměřické věže na dvou bodech.

Na jednom bodě byla využita dřívější třípatrová
měřická
věž.
Na
bodě
4 byla
na
zděné
stavbě věže postavena tříboká jednopatrová
měřická věž, protože okolní les vyrostl a řešení průsekem nebylo možné.
Na ostatních bodech (umístěných
na stavebních
objektech)
bylo použito dočasné signalizace červenobílými tyčemi, případně
excentrických
cíHí na
bodech
existujících
(žerdové
tyče).
Velmi se
osvědčily
permanentní
heliotropy,
kterých
bylo
k dispozici celkem 9. Byly umístěny jak na měřických věžích, tak i na střechách
výškových budov
(na stativech).
Na několika
bodech byla střešní
signalizace
doplněna záměrnými truhlíky rozměru
40X40X50
cm. Teprve ke konci observace byl
k dispozici jeden světelný signál.

dávají
první
charakteristiku
přesnosti
měření.
Uzávěry trojúhelníků
jsou v mezích odpovídajících
příslušným řádům - viz dále.
Výškové úhly (zenitové vzdálenosti)
byly měřeny jen u zajišťovacích
bodll na všech vrcholech
zajišťovacího
trojúhelníka
a u excentricky
zvolených bodů, pokud se potřeboval určit vztah k původnímu centru S··JTSK. Sloužily k redukci délek
naměřených
dálkoměrem
AGA-8. Pro snadnější použití vybudované
s1tě byly na všech bodech zaměřeny minimálně
čtyři orientační
směry s délkami většími než 2 km. Z toho alespoň dva orientační směry jsou na pozemní značky trigonometrické sítě JTSK, ostatní
na trvale signalizované
body. Orientační
směry na orientované
do osnovy
směrníků
jsou zapsány v zápisníku
o směrech
a v geodetických
údajích jednotlivých
bodů.

Délky byly měřeny od 20. 4. do 30. 6. 1974 laserovým dálkoměrem
AGA-8 Č. 80102. Před měřením byly porovnány modulační frekvence na stanici OIRT ve Vestci a provedeno měření na srovnávací základně ve Hvězdě k určení addiční konstanty geodimetru.
K určení fyzikální korekce se vždy na obou koncích měřené délky odečítaly při každé sérii tlak,
teplota a vlhkost vzduchu. Barometry typu Paulin,
Thommen nebo Metra a teploměry
byly předem
etalonovány
v Hydrometeorologickém
ústavu a během měření
porovnávány
navzájem.
Relativní
vlhkost vzduchu se měřila vlasovými vlhkoměry.
V zásadě byly všechny délky měřeny Ve dvou
dnech, a to v síti 1. řádu ve 4 sériích a v síti 2.
řádu ve dvou sériích každý den.
Měření provedl
zkušený měřič Ing. J. Brejcha,
který na základě rozborů udává průměrnou
relativní. chybu z vnitřní shody měření lepší než 10-6•
O měření délek a způsobu výpočtu je zpracována
podrobnější
dílčí zpráva, která je uložena u operátu.
4.

Vyrovnání místní trigonometrické

4.1 Z á s a d y v y r o v n á níM
3.5 O b s e r v a c e vod o r o v n Ý c 11, srně
a zenitových
vzdáleností

r ů

Vodorovné úhly byly zaměřeny metodou ve skupinách a řadách, a to na bodech 1. řádu dvakrát
po 6 skupinách,
různými stroji Wild T3, různými
měřiči a v jiný den. Obdobně byly měřeny dvakrát
po 4 skupinách body vložené sítě.
Výsledná
výsledných

měření
osnov.

obou měřičů

byla spojena

do

Po skončené observaci byly vypočteny centrační
prvky, změny směrů na přímou spojnici a v zápisníku o směrech vypočteny směry v rovině. Ze
směrů v rovině byly sestaveny trojúhelníky,
které

sftě Praha

TSP

MTSP, jejíž schema je na obr. 1, byla zpracována takto:
1. Směrově a dálkově zaměřená síť byla zpracována v jednom celku souřadnicovým
vyrovnáním,
s uvážením vah měřených směrů a délek. výpočet
byl proveden pro kontrolu dvakrát, vždy s odlišnými' hodnotami
přibližných
souřadnic.
V prvém
z obou výpočtů
byly jako přibližné
souřadnice
hodnoty z S-JTSK. Ve druhém výpočtu se jako přibližné souřadnice
použily výsledky prvého výpočtu.
2. Pro předběžné
polohy a orientace MTSP byl
zvolen přibližně v centru jeden bod v S-}TSK jako
pevný a d~le orientace na bod sousednI.
3. Z důvodů studijních a pro posouzení přesnosti
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byla MTSP vyrovnána též s různými vahami a dále
také dvoustupňově (1. a 2. řád).
4.2 Z á k I a dní
programu

i n for m a c e o v Ý poč e tni m

Všechny varianty vyrovnání MTSP byly realizovány pomocí programu
Ing. Fr. Charamzy, CSc.,
VúGTK Praha (Výzkumná zpráva č. 290/1968), na
počitači Elliott 503. Data byla připravena podle
následujíciho schematu:
a) Symbolika: nt

nz
n3
n4

ns

počet
počet
počet
počet
počet

měřených směrů
daných bodů
hledaných bodi'I
měřených osnov směri'I
měřených délek

b) Způsob číslování:
1. Pri'Iběžně očíslovat všechny body, hledanými
počinaje (1, 2, 3, ....
n2 + n3).
2. Nezávisle očíslovat měřené osnovy směrfi
(1, 2 ... n4).
3. Nezávisle očíslovat měřené směry
(1, 2, ... , n1).
4. Nezávisle očíslovat měřené délky
(1, 2, ... , ns).
c) Zpi'ISIObděrování:
1. Charakteristiky úlohy (celá čísla):
m - znak úhlové míry; musí být m
60
nebo m = 100
n1 - počet měřených směri'I
n2 - počet daných bodi'I (musí být> 1)
n3 - počet hledaných bodů
n4 - počet měřených osnov směri'I
ns - počet měřených délek

=

2. Seznam směrů:
Děrovat po řádcich tabulku o čtyřech sloupcích a ni řádcích o struktuře:
směr
číslo bodu, na němž je směr zaměřen
číslo cílového bodu
číslo osnovy, v niž je směr zaměřen
Pořadí řádkil. je dáno číslováním ad 3) (viz
~pi'Isob číslování). Směry v setinné míře děrovat
Ja~o de~etinná čísla v jednotkách grádi'I, sIl}ěry
~ sedesa.tinné míře děrovat jako čtveřice celých
císel, VYjadřujících počet stupňi'I, minut, vteřin a
setin vteřiny.
3. Seznam délek:
Děrovat tabulku o čtyřer:h sloupcích a ns
řádcích o struktuře:
délka v metrech
číslo 1. koncového bodu délky
číslo 2. koncového bodu délky
váha
Pořadí řádků je dáno číslováním ad 4). Váhy
musí však být stanoveny v relaci s vahami měřených směrů, které se volí rovny jedné.
4. Předpis pro předběžnou orientaci měřených
osnov:
Děrovat tabulku o třech sloupcích
a n4
řádcích o strukture:

číslo bodu, na němž byla osnova měřena
číslo směru, podle něhož má dojít k předběžné orientaci
číslo cílového bodu, který odpovídá směru
z 2. sloupce této tabulky
Pořadí řádki'I je dáno číslováním ad 2).
5. Seznam souřadnic:
Děrovat tabulku o dvou sloupc~ch a (n2 +
+ n3) řádcích o struktuře:
x
y
kde x, y jsou vhodné redukované
souřadnice
bodi'I hledaných (přibližné hodnoty) a bodi'I daných. Pořadí řádků je dáno číslováním ad 1).
4.3

Pod k I a d y pro

an aIÝ zy

pře

snosti

Současně s vymvnanými hodnotami se vypočetly
na počftači základní
charakteristiky
přesnosti
a dále matice váhových koeficientů, umožňující
vypočítat váhy funkcí vyrovnaných veličin, a tedy
přesnost kteréhokoliv elementu MTSP.
4.4 Vol b a vah

pro

vYl' o v n á n í

Váhy byly voleny v zásadě dvěma zpi'Isoby:
a) střední chyba měřené délky je úměrná délce,
tedy
ma : d

= konst.

. .. varianty

R,

b) střední chyba měřené délky je konstantní,
závislá na délce, tedy
ma

=

l«mst.

...

ne-

varianty K.

U variant "R" byly voleny relativní střední chyby
v délce postupně 1: 200 000, 1: 300 000, 1: 500 000
a 1: 800 000 (R200, R300, Rsoo a Raoo J •
U variant "K" byla volena konstanta tak, aby I'elativni středni chyba v délce pril.měrné strany
(d
8,3 km) byla 1: 200000 (K200).
Pro počítač se váhy vypočtou podle vzorce

=

tak,

že střední chyba ve směru má váhu 1, tedy
mo, a uvádi se v gradech; střední chyba
v délce se počítá v metrech.

mi

=

Přiklad
ma : d
Pd

=

=

stanovení

=

(varianta

R300):

1 : 300 000

m~ . 32 • 1010 : d2

mo = m ~ = 0,000148,
Pa

váhy

1971: d2

m~ = 219.10-10
(R300).

Váha se pro kaMou délku d (v metrech)
zvlášť.

počítá

4.5 V Ý s led k y vYl' o v n á n í
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Konfigurace sitě MTSP je zřejmá z obr. 1.
Celkem bylo:
n1

= 110 měřených

směrů,

n2 = 1 daných bodů,
n3 = 16 hledanýCh bodů,
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n4 = 17 měřených osnov směrů,
ns = 55 měřených délek.
Nejdelší strana = 15,4 km,
nejkratší strana = 1,7 km,
průměrná strana dx = 8,3 km.

n6

=

n7

= 64

ns

70

=

6

5.2 M o di f i k o van á H e I m e r t o v a
t ran s for m a c e s v e dle j š ím i
podmínkami
Lineární konformní transformace s vyrO'vnanými
hodnotami součinitelů, zvaná též Helmertova transflOrmace, se počítá podle známých vzorcfi:

pouze 1. řád,
pouze 2. řád,
celá sH.

Střední chyby
trojúhelníků:

y'

x'
a

v měřeném

směru

z uzávěrů

±
±

·
·
·

pro 1. řád,
pro 2. řád,
pro celou
síť.

±

0,33"
0,49"
0,48"

= Yo + aYr + bXr
= Xo + aXr - bYr
= q cos
b = q sin

Touto
údaje:

Střední chyby mo v měřeném směru z vyrovnání jsou pro jednotlivé varianty uvedeny v následujícím přehledu:

(j),

transformací

(Přitom

q

vcelku
vcelku
Rsoo, vcelku
Raoo, vcelku
pouze z úhlu, vcelku
K200, vcelku
R200, 1. řád
R300, 1. řád
R200,

0,63"
0,67"
0,73"
0,78"
0,78"
0,60"
0,38"
0,47"

5.1 Z á k I a dní
S-Praha

získali

dva důležité

resp. pootočení

W

b "
=a:f!

tj. úhel, o který je zapotřebí pootočit vyrovnanou
MTSP, která byla předběžně orientována na jednu
krátkou stranu v S-JTSK.

Střední chyby před i po vyrovnání ukazují na
velmi "aktivní nová měření.
Na základě výsledků vyrovnání a s přihlédnutím
k ostatním okolnostem byla vybrána varianta Raoo,
u které váhy pl'O délky jsou vypočteny tak, že se
uvažuje relativní střední chyba v délce 1 : 800 000.
Výsledky jednotlivých variant se od sebe liší jen
velmi má~o.
5. Zpracov6ní

jsme

== a.)

2. Orientaci,

R300,

(j)

Zatím co měřítko q zůstává definitivním poměrem Dozměrů MTSP v systémech S-JTSK a S-Praha,
je pootočení zapotřebí realizovat s podmínkou, aby
měřítko nové sítě zůstalo nezměněno.
Proto byly vypočteny llIové koeficienty
kované Helmertovy transformace:

modifi-

a': a: q
b' = b: q

MTSP v S-Praha
pod m í n k y pro

v y t v oře

ní

1. Souřadnicový systém S-Praha má se souřadnicovým systémem S-JTSK shodné základní parametry: referenční elipsoid Besselův, převoa z elipsoidu na Gaussovu kouli a do roviny Křovákova
zobrazení.
2. Tvar a rozměr S-Praha jsou zásadně
určeny z nové speciální sítě Prahy [MTSP).

nově

3. Orientace
S-Praha je určena modifikovanou
Helmertovou transformací
na body MTSP, identické v S-JTSK, s vedlejší podmínkou shodnosti souřadnic bodu Č. 17 v centru Prahy.
4. Souřadnice v S-Praha se [oproti S-JTSK) redukují o stovky kilometrů,
a to souřadnice
Y
o 500 km, souřadnice x o 700 km. Souřadnice se
počítají a také zaznamenávají ua milimetryl

a modifikovanou
me podle rovnic

Helmertovu

transformaci

počítá-

-,;'= Yo + a'Yr + b'xr
y' = Xo + a·xr - b'Yr
Zbylé souřadnicové
rozdíly na bodě odstraníme tak, že jejich hodnoty přičteme k souřadnicím ostatních bodů. Tím splníme podmínku, předem stanovenou, že bod bude mít v S-Praha tytéž
souřadnice jako v S-JTSK.

5.3 V Ý s led k y t ran

sf o r m a c e

Výsledkem transformace
nice MTSP v S-Praha.
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souřad-

Geodetický a kartografický obzor
ročník 22/64. číslo 6/1976
159

1. Největší

lineární

posun

oproti

S-JTSK

d = 97 mm.
2. Konfrontací obou systémů (S-Praha a S-JTSK)
pomocí Heltmertovy transformace
jsme vypočetli
střední chybu v poloze bodu ze zbytkových vektorů
u'x a u'u:
ml2

=±

Maximální

V

[v'",.v'",]

[V/li'
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d =
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--------n
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rozdíly větší než 1 milimetr.
3. Orientace
S-Praha
je prostřednictvím
modifikované Helmertovy transformace
převzata z JTSK.
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k transformaci:

1. Konstanty xo a yo v rovnicích pro modifikovanou Helmertovu
transformaci
můžeme zvolit libovolně, nejlépe však se počítá se souřadnicemi
těžištěm v jednom ze systémů.
2. Důležitou numerickou
kontrolou bylo porovnání vyrovnaných
délek s délkami, vypočtenými
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Geoelektrická metoda vyhledávání
nevodivých podzemních rozvodů

Následující příspěvek navazuje na článek "Stručný
přehled nejdůležitějších postupů při vyhledávání podzemních objektů z nevodivých materiálů elektrickou
odporovou metodou", uveřejněný na stránkách GaKO
číslo 9/74. V rámci řešení výzkumného úkolu týkajícího
se vývoje technologie vyhledávání podzemních objektů
z elektricky nevodivých materiálů elektroodporovou
metodou byla odzkoušena celá řada různých uspořádání proudových a měřicích ~lektrod. Zatímco technologie geoelektrických
měření osamocených profilů
je včetně interpretace výsledků měření vcelku jasná
a na dobré úrovni, není možné se shodně vyjádřit
o plošném geoelektrickém průzkumu. Všechny známé
metody plošného průzkumu prováděného pro geofyzikální a geologické účely používají při průzkumu
měřeného území vesměs stejného Schlumbergerova
nebo Wennerova uspořádání
čtveřice elektrod jako
při geoelektrických
měřeních osamocených profilů,
při kterých je čtveřice elektrod AMNB rozmístěna
v jedné linii právě měřeného profilu. Při tomto lini-

ovém uspořádání
elektrod
se převaznou
měrou
uplatňuje
vertikální
složka silového pole procházejícího mezi proudovými
elektrodami A a B, (viz
[1], obr. 1 a 3) a interpretace
výsledků, zvláště
jedná-li
se o objekty
nahoře ukončené
rovnou
plochou nebo objekty deskového tvaru, není jedno.
značná, neboť odporová křivka nad plochým tělesem
vykazuje vždy dva vrcholy a není tedy hned na prvni
pohled zřejmé, jde-li o objekt jediný, či o dva objekty
vzájemně různé ([1], obr. 10 a 13). Navíc přesnost
určení půdorysu vyhledaného objektu závisí na vzájemné poloze objekt-u a směru měřených profilů.
Tyto nedostatky
se v praxi řeší provedením dalšího
měření celého území v téže čtvercové síti, ale ve směru
kolmém k původně měřeným profilům (viz [1] obr. 14),
ale i pak zůstává v určení půdorysu vyhledaného objektu nepřeEjhost daná volbou polohy čtvercové sítě
vzhledem k objektu (obr. 1).
, Na základě popsaných zkušeností byl vyzkoušen
způsob plošného průzkumu pomocí kolmého křížkové-
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ho uspořádání elektrod. Základní rozdíl mezi liniovým
a kolmým křížovým uspořádáním elektrod je uveden
na obr. 2a a 2b. Obdobně jako u jinýoh, obeoně
známýoh uspořádání tvoři sestava AB X MN pro
oelou měřenou lokalitu neměnný oelek a stejně tak
i naměřené potenoiálové rozdíly L1 U vztahujeme ke
středu vzdálenosti snímacíoh elektrod MN. Na rozdíl
od ostatníoh druhů uspořádání elektrod však nelze
hodnot naměřenýoh pomocí kolmého křížového uspořádání použít pro výpočet zdánlivého speoifiokého odporu zeminy p, oož je dáno již samým prinoipem tohoto uspořádání.
Budeme.li vyoházet ze známého vzorce pro výpočet specifiokého odporu zeminy

Obr. 1. Obrázek zachycuje rozdíl mezi skutečným tvarem
půdorysu podzemního objektu a vyhodnoceným tvarem
tohoto objektu v závislosti na poloze čtvercové sítě.

kde k má pro obecné čtyřbodové uspořádání elektrod
tvar
1
AM -

21t'
1
1
MB - AN

+

1
NB

(zájemce najde podrobné odvození vzorce v lit. [2] str.
106, 107) a dosadíme do něho jednotlivé vzdálenosti
mezi elektrodami podle obr. 3, zjistíme, že
MB=NB

a

AM=AN

po dosazení do rovnice (2) dostaneme, že
k -

21t'
O '

tedy

k

= 00

Protože spojnioe dvojio elektrod AB a MN jsou
vzájemně kolmé, bude v homogenním prostředí
vždyoky L1 U rovno nule a rovnioe (1) bude mít tvar

p=

o
7.00

Tento nedostatek však převažuje skutečnost, že
se u kolmého křížového uspořádání elektrod uplatňují
rozhodujícím způsobem změny horizontální
složky
silového pole procházejíoího mezi proudovými elek.
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Obr. 2. Z obrázku je patrný rozdíl snímání úbytM napětí
L1 U při liniovém uspořádání elektrod AM NB a napěfových diferencí L1 U zpMobených pouze přítomností
podpovrchových anomálií při použití kolmého křížového
uspořádání elektrod.

O

I
Obr. 3. Schematické znázornění
kolmého křížového
uspořádání elektrod pro odvození konstanty.
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Odchýlení například jedné z měřicích elektrod o 2 až
3 cm na 1 m vzdálenosti mezi nimi již ovlivní výsledek
měření. K získání úplných výsledků plošného průzkumu zcela postačí provést měření pouze v jednom směru
čtvercové sítě. Druhá část měření ve směru kolmém
je v tomto případě zcela zbytečná.

Obr. 7. Ukázka vyhodnocení objektu obdélníkového
tvar'u pomocí izokřivek napěťových diferencí Ll U.

Obr. 4. Obrázek 4a ukazuje průběh siločar horizontální
složky silového pole mezi proudovými elektrodami A a B
v homogenním prostředí. Na obrázku 4b je znázorněna
deformace siločar vlivem přítomnosti
nehomogenity
v silovém poli.

trodami A a B (obr. 4), což nám umožňuje pH vyhodnocení výsledků měření získat tvarově přesný
obraz půdorysu nalezeného objektu. Postup při plošném průzkumu s použitím kolmého křížového uspořádání elektrod je zjednodušenou obdobou plošného
průzkumu obvykle užívaného. Měření potenciálových
rozdílů LlU se provádí po profilech na jednotlivých
bodech předem vytyčené čtvercové sítě (obr. 5), při
čemž vždy po změření hodnoty LlU přemístíme všechny elektrody o krok měření ve směru měřeného profilu tak, aby jednotlivé vzdálenosti mezi nimi zůstaly
zachovány. Odchylky v nedodržení přesných vzdáleností AB a MN nejsou kritické, naopak je velmi nutné
dodržet mezi spojnicemi AB a MN pravý úhel.

Obr. 5. Postup profilováni ve čtvercové síti (plošný průzkum) pomoci kolmého křížového uspořádáni elektrod.
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Obr. 8. Z obrázků je patrný rozdíl ve vyJwdnocení geoelektrického průzkumu
části archeologické lokality. Na
obrázku 8a bylo při průzkumu použito liniového uspořádání elektrod AMNB, směr postupu měření jednotlivých profilů je vodorovný. Na obrázku 8b bylo použito
stejného uspořádání jako v předešlém případě, ale směr
postupu měření jednotlivých profilů je svislý.
Na obr. Se je část téže lokality měřené s použitím kolmého
křížového uspořádání elektrod AB X MN. Ve srovnání
s předchozími případy je patrné, že vyhodrwcení plošného
geoelektrického průzkumu je na obr. Se ze všech uvedených
případů nejsrozumitelnější
a zachycuje více detailů.
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Měřené hodnoty LI U se zapisují do zápisníku
podle obr. 6. Na jednu stránku tohoto formuláře se
vejde až 500 naměřených hodnot. Všechny ostatní
dúležité údaje o rozměrech uspořádání, intenzity
proudu a jiných dúležitých okolnostech měření se uvádějí v Poznámce. Výsledky měření se pak zpracují ve
vhodném měřítku na milimetrovém papíře. Izočáry
potenciálových rozdílú LI U horizontální složky silového pole sledují poměrně velmi přesně tvary púdorysu
nalezeného objektu, jak je zřejmé z obrázku 7. Je
však třeba počítat s tím, že vlastní rozměry objektu
jsou poněkud menší. Toto zvětšení púdorysné plochy
je zpúsobeno "obtékáním" silokřivek kolem vloženého
tělesa a jejich deformací ve vzdálenosti větší než bezprostřední. Pro zjištění přesných rozměrú objektu však
postačí zvolit jeden profil a provést v něm geoelektrické měření s pomocí některého známého liniového
uspořádání elektrod a předchozí měření těmito údaji
doplnit (například pro výpočet p) a podle potřeby
upřesnit. V mnohých případech to však nebude nutné.
Pro informaci a srovnání uvádíme obr. 8a a 8b, vy.
hodnocení plošného průzkumu, při kterém bylo použi.
to metody měření s pomocí Schlumbergerova liniového
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uspořádání elektrod AMNB ve dvou kolmých smě.
rech, na obrázku 8c je vyhodnocení plošného průzkumu téže lokality metodou měření s kolmým křížovým
uspořádáním elektrod.
Plošný geoelektrický prúzkum s použitím kolmého
křížového uspořádání elektrod přispívá k racionalisaci
průzkumových prací, neboť umožňuje získat přesnější
a spolehlivější informace o podzemních objektech,
přičemž zkracuje dobu měření i dobu zpracování
výsledků měření přibližně o polovinu ve srovnání
s dosud známými a užívanými metodami geoelektrického plošného průzkumu.

[I] FLEG R, J.: Stručný přehled nejdůležitějších postupů

při vyhledávání podzemních objektů z nevodivých
materiálů elektroodporovou metodou, GaKO 9/74
[21 MAŠIN,J., VÁLEK,R.: Přehled užité geofyziky pro
geology Státní pedagogické nakladatelství, Praha
1963.
Lektoroval:

Ing. Bohuslav Sokolík, CSc.,
VÚGTK v Praze

Ing. Josef Kocourek,
SG pro okres Most

Měřické práce při přesunu kostela
v Mostě

Pod starým královským městem Most bylo geologickým prúzkumem ověřeno 87 miliónů tun kvalitního
hnědého uhlí. Toto uhlí je tak blízko pod povrchem,
že v některých měšťanských domech si mohli chodit
do sklepa uhlí nakopat. Energetická situace nás nutí
plně využívat všechny energetické zdroje a tak došlo
i na mostecké uhlí.
Předsednictvo ÚV KSČ již v roce 1962 rozhodlo
o likvidaci starého Mostu a výstavbě nového Mostu
mimo oblast těžby. Uvolnila se nejen cesta k uhlí, ale
výrazně se i zlepšilo životní prostředí obyvatel města.
S lehkým srdcem se stěhovali obyvatelé ze starého
zanedbaného bytového fondu, byť i v historicky cenných budovách, do komfortních bytú v architektonic.
ky málo přitažlivých panelácích. Památkáři a archeologové se snaží pro budoucnost aspoň zdokumentovat
stěžejní architektonické a archeologické památky.
Mohou si sice dovolit více než v normálně obývaném
městě, ale za patami jim uskusují půdu hladové lžíce
bagrů postupujícího lómu a nutí je ke spěchu. V historickém jádru města zanikne hodně historických staveb

obytných i církevních, jakož i památníkú dělnického
hnutí. Jedna z nich však je tak významná, že vláda
v roce 1964 stanovila, aby při vyuhlování podloží
města byl gotický kostel P. Marie zachován jako vzác·
ná stavební a historická památka.

Roku 1515 při velkém požáru města vyhořel mostecký
farní kostel založený v letech 1253-1257. Z tohoto
kostela se dochovala oktogonální krypta z konce
13. stol. Archeologický průzkum objasnil podobu
tohoto kostela: jednalo se o rozsáhlou baziliku, jejíž
půdorys v podstatě odpovídal púdorysu kostela
nového.
Základní kámen nového kostela byl položen
20. srpna 1517. Jako projektant byl povolán ze stavby
kostela v Annaberku Jakub Heilmann ze Schweinfurtu, který předal roku 1518 projekt nové stavby.
V tomto roce převzal stavbu jeho spolupracovník
mistr Jiří Jorke z Maulbronnu, jemuž se přičítají i ně·
které změny v projektu. Jakub Heilmann sledoval
stavbu zřejmě až do své smrti roku 1526. Po roce
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b) Rozebrat a postavit na novém místě - Zamítnuto
(nedostatek kvalifikovaných řemeslníků, podstatné
snížení památkové hodnoty, vysoké náklady).
c) Přesun objektu v celku - Tato technicky náročná
alternativa se ukázala jako ekonomicky nejvýhodnější a v maximální míř'c šetř'í památko vou hodnotu
kostela.

Přípravné

měřické práclI

Z několika navrženýeh variant přesunu byla vzhledem
k postupu těžby uhlí a technických parametrů zvolena
trasa přesunu do blízkosti památkovýeh objektů
kostelíka Sv. Ducha 80 Špitálem u mostecké porcelánky
a závodu Hico. Km:tcl se bude přesouvat na vzdálenost
850 m po kruhové trase v mírném spádu. Vzhledem
k úměrnému rozložení váhy kostela bude demontována
věž a nenosné zdivo kolem schodišť při věži a za oltá.
řem a vyčnívající část sakristie.
Podkladem pro vypracování projektu přesunu byla
technická dokumentace v měřítku 1 : 50 vyhotovená
pracovníky INVESTIS, n. p. Přesnost tohoto podkladu
je ± 3 cm, v krovech a klenbách ± 5 cm. Veškeré
další měřické práce provádělo středisko geodézie
v Mostě.

1531 se vedení stavby ujal mistr Petr (pravděpodobně
bratr Jakuba Heilmanna). Z letopočtu 1549 na svor·
níku klenby lze odvodit, že kostel byl zaklenut a v hrubé stavbě dokončen.
Architektura mosteckého kostela znamená jeden
z vrcholů pozdně gotického stavitelství, v němž se
klenební umění Benedikta Rejta sloučilo se saskou
dekorativností. Zvenčí strohá stavba bez jakýchkoliv
ozdob a dekorativních prvků okouzlí návštěvníka
svým vnitřkem. Zde kámen na smělých křivkách
kleneb ztrácí svou hmotnost natolik, že žebra vybíhají
z kleneb do prostoru jako visuté svorníky. Trojlodní
katedrální hala s věncem kaplí pod emporou má vynikající akustiku a je vybavena odpovídajícím uměleckým inventářem, z něhož vzpomeňme alespoň
varhany, Mosteckou madonu z původního kostela
z české malířské školy 14. stol., řezbářskou plastiku
Madona ze Zahražan ze 14. stol., pozdně gotickou
kazatelnu a další hodnotná plastická díla, jichž se
uchovalo mnohem více než děl malířských.

Pro záchranu kostela připadaly tř'i základní alternativy:
a) Ponechání na místě - přičemž by kostel byl přístupný až po roce 1990. Zamítnuto (problém samovznícení odkrytého uhelného pilíře pod kostelem,
ztráta uhlí v pilíři a dlouhá nepřístupnost).

Pro projekt ocelové nosné konstrukce bylo nutno upřesnit
měření púdorysu kostela. Lomové body obvodového
zdiva a věže byly zaměřeny polárně nebo protínáním
z obvodového polygonu s relativní přesností ± 1 cm.
Nosné sloupy a pilíře byly zaměřeny vzhledem k podélné a příčným osám s přesností ± 2mm. Osa kostela
byla určena jako vyrovnávací přímka středů párů
sloupú střední chrámové lodi. Kolmice i pořadnice os
sloupú byly odečítány teoc101itemna pásmu. K tomuto
účelu dobře vyhovovalo malé indické pásmo s černou
fltupnicí na bílém podkladě, která byla v šeru kostela
dobře čitelná. Výsledky zaměření nosných sloupů
a pilíř'ů jsou na obr. 2. Každý, kdo je seznámen s přesností dosahovanou na současných stavbách, musí
ocenit vysokou přesnost, s níž byl kostel před 450 lety
založen.
Připojení kostela do souřadnicového systémtt př'esunu
bylo vzhledem k těsné zástavbě kolem kostela ztíženo.
Trigonometrické připojení nebylo možné, zajišťovací
body trig. bodu kostelní věže byly již zničeny skrývkou
a tak byla osa kostela připojena na body stávající
polygonové sítě. Během montáže nosné konstrukce
a ostatních stavebních prací (rozebírání dlažby, oltáře,
věže, odkrytí krypty, budování drah) byly osové body
včetně zajištění na zdivu několikrát zničeny a obnovovány, přičemž podmínky pro měřieké práce byly
stále obtížnější, jak je vidět z obrázkú. Po odjezdu
kostela byl znovu zaměřen poslední stabilizovaný
střed kostela a určena jeho polohová chyba oproti
výchozí poloze udané do projektu: Ox = -27 mm,
Oy = -30 mm. Hodnota Ox v tomto případě se rovná
chybě v určení osy trasy ve výchozím bodě ve složce
kolmé na směr přesunu. Poněvadž kostel v době
určení této chyby byl už na trase, nebylo ji možno
opravit a sloužila v tomto okamžiku jako známá
složka, která ovlivní přesnost dojezdu na základy.
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Sledováni sedáni konsolidaěniho násypu na trase
přesunu
Na úseku trasy přesunu (km 0,63-0,80) se nachází
vytěžený povrchový lom Gottes Segen dotěžený začátkem tohoto stoleti. Sloužil jako deponie stavební
suti a městských odpadků a tímto způsobem byl celý
zavezen po skončení 2. světové války v celé své hloubce. Tento nesourodý a snadno stlačitelný materiál se
jevil jako velmi nespolehlivý podklad pro přesun

kostela o váze 11 tisíc tun a proto bylo nutné jej zpevnit. Na trasu byl v tomto místě navezen konsolidační
násep, který svým zatížením měl vyvodit tlaky obdobné tlakům při přesunu. K ověření geologických
předpokladů bylo-třeba měřit hodnoty sedání podloží
při postupném zatěžování při navážení náspu a odpružení při zpětném odtěžení náspu. K tomu účelu
byly pracovníky stavební geologie vytyčeny 3 páry
sledovaných bodů (hloubkový a povrchový - viz
obr. 6). Povrchový pozorovací bod tvoří ocelová
čtvercová deska o straně 50 cm
s navařeným hrotem pro zaražení
do terénu. Na tento základ byla
upevněna zaměřovací trubka chrá.
~
, -- ~
,
něná ocelovou pažnici. Zaměřovací
., - ~',r", - - - .-- . trubka byla v pažnici vystředěna
•..
- -r-·-- - - - - --navařením páskového železa do kříže.
U hloubkového pozorovacího bodu
byla zaměřovací trubka ukotvena
v hloubce 6 m do betonu na dně jádrového vrtu. Aby sedání bodu nebylo ovlivněno tlakem pažnice způsobeným třením na plášti vlivem
násypového materiálu, byla pažnice
povytažena o 20 cm nad betonový
základ a upevněna v této poloze na
terénu. Zaměřovací trubka byla vystředěna stejně jako u povrchového
bodu. Zaměřovací trubky i pažnice
byly s postupem navážení náspu
navařovány tak, aby nevyčnívaly
nad terén o více než 1,5 m. Vzhledem k velikosti předpokládaných posunů bylo pro jejich určení použito technické nivelace. Výsledné naměřené hodnoty po navezení
celého náspu byly u povrchových bodů - 99 cm uprostřed starého lomu a -35 cm v blfzkm;ti lomové stěny.
U bodů hloubkových jsou t,yto hodnoty -76 cm
a -8 cm. Po odtěžení náspu došlo ke zvednutí bodů
o +3 a +9 cm. Časový průběh sedání v souvislosti
s postupným sypáním náspu byl pro geology velmi
důležitým podkladem pro předpověď očekávaných
deformací podkladu během skutečného přesunu.
I

Obr. 5. a 6. Stabilizace bodů pro sledování sedání konsolidačního náspu

Obr. 7. Zasouvání
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Ke zjišťování výškových posunů všech nosných prvků
kostela během odřezávání od základů, budování nosné
konstrukce, bourání věže a výkopů pro stavbu drah
bylo v kostele zabudováno 91 nivelačních značek.
Výškové posuny byly měřeny přesnou nivelaci v dvouměsíčních intervalech. S ohledem na stavební činnost
se některé skupiny bodů sledovaly častěji. Výchozí
body byly stabilizovány na samostatném objektu
zvonice, připojeny na PNS Most a 2 X do roka ověřovány. Výsledné posuny (zdvih) bodů ve zdivu věže,
která byla odbourána, byly
7 až
11 mm. Většina
ostatních bodů během budování nosné konstrukce
a výkopů pro dráhy vykázala poklesy v průměru
-5 až -10 mm, v několika případech až -20 mm
v průběhu dvou let. Pouze v jednom případě v dů.
sledku podkopání nezajištěných základů blizko věže
před vánocemi 1974 byl v lednu 1975 naměřen pokles
-36 mm. Tento pokles byl provázen trhlinami ve
zdivu. Tento havarijní stav byl ve velmi krátké době
opraven, základy zajištěny a zdivo vyzvednuto hy.
draulicky zpět. Téměř polovina sledovaných výškových bodů byla během dvou let při stavebních pracích
zničena nebo poškozena a při obnovení bodu byla
přerušena návaznost k výchozím hodnotám. Střední
chyba výškového sledování byla u bodů na vnějším
obvodu kostela ±0,2 mm, pro body uvnitř kostela
±0,5 mm, byl použit přístroj Koni 007 s krátkými
invarovými latěmi. K této přesnosti je třeba podotknout, že postupně s budováním nosné konstrukce
nebylo možno v kostele měřit se stativu, ale přístroj
byl upínán přímo na nosníky konstrukce a měřič
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i figurant během měření získali menší artistickou
průpravu.
Od nivelačních bodů v kostele byla také vytyčována rovina spodnich ploch nosnikU pod piliři, sloupy
a po obvodu nosných zdí, na niž dosedla nosná konstrukce při zvedání kostela. Tato rovina byla pak při
zvedání kostela a dále během celého transportu
zajišťována systémem hydrostatické nivelace automaticky přes počítač instalovaný v řídícím velinu.
Konstruktérem
a provozovatelem tohoto systému
během přesunu byl výzk. podnik INOV A Praha.
Z ostatních méně zajímavých, ale stejně pracných
měření ještě vzpomenu vytyčováni 1. pokládky drah
v kostele. Vzhledem k požadované přesnosti uložení
drah do 1 cm byly podmínky pro měření velmi
nepříznivé. Stálá pracovní činnost několika podniků,
soustavné ničení výchozích bodů a nepřímé způsoby
vytyčování způsobovaly, že jsme se na požadavek
centimetrové přesnosti tvářili skepticky. Z kontrolního
měření uložených drah elektrooptickým dálkoměrem
byla určena příčná odchylka uloženi drah od polohy
projektované
v souřadnicovém systému přesunu
v hodnotě průměrně -33 mm. Při srovnání s odchylkou určení středu kostela -27 mm je tudíž odchylka
v uložení 1. pokládky drah vůči ose -6 mm ( = cI)'
což je mnohem lepší výsledek, než jsme očekávali.
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Obr. 8. Body vytyčovacího polygonu
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Základni technické údaje: Kostel dlouhý 60 m, široký
30 m, vysoký 30 m o váze 9500 t + 1500 t (nosná
konstrukce a vozíky) byl přesouván po kruhové trase
o středním poloměru 548,5 m a konstantním spádu
1,23 % na vzdálenost 841,1 m. Na trase byly použity
4 dráhy (A, B, G, D) osově vzdálené 9,00 m, 15,10 m,
9,00 m, z nichž dráha G je vodící. Na každou dráhu
bylo použito 160 m svrchní stavby (t.j. 20 kusů ocelových panelů o skladebné délce 8,00 m) a 180 m železobetonových podkladových panelů. Ocelové panely
různých drah nejsou navzájem zaměnitelné do dráhy
jiné. Montáž byla prováděna autojeřáby pojíždějícími
mezi drahami AB a CD, takže střední pruh zůstal
volný pro měřiče ke stabilizaci vytyčovacího polygonu
a pro vytyčování. Projektovaná rychlost přesunu asi
3 cm/min. znamená, že během 24 hodin nutno de·
montovat, převézt kupředu a s požadovanou přesností
opět smontovat asi 20 ocelových panelů.
Požadované tolerance v uloženi panelů: Směrově:
vychýlení dráhy G oproti teoretickému oblouku
± 5 mm, vychýlení ostatních drah oproti dráze
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C ± 10 mm. Výškově: Odchylka od př'edepsané ni.
velety může dosahovat ± 10 mm na každé dráze.
Jiné nepř'edvídané výškové posuny bude vyrovnávat
systém automatické nivelace; teleskopické písty přepravních vozíků mají pracovní zdvih až 250 mm.
Geodetická příprava
Geodetickým základem je souřadnicový systém, který
pro oblast přesunu má délkovou opravu ze zobrazení
113 mm/km
Pro nadmořskou výšku trasy 230 m je oprava z nad.
moh;ké výšky
-3fi mm/km
Pro splÍd trasy 1,23 % je redukce délek na vodorovnou
-76 mm/km.
Z uve(1f,ný"h oprav vyplývá, že délka měřená po trase
ve spádu trasy je totožná s délkou vypočtenou ze
souI'adnic. Tato nepředvídaná výhoda byla potom
v plné míře využita při vytyčování.
První př'ípravu pro vytyčování tvoř'i1 strojový
výpočet souřadnic koncových bodů ocelových panelů
pro všechny 4 dráhy (467 bodů). Výpočet pro každou
dráhu vycházel od konce - od základní polohy určené př'esahem začátku ocelového panelu o' 75 cm při
dojezdu na základovou skříň. Body byly počítány
jako teoretické body na kružnici o daném poloměru
v intervalech přesně 8,000 m po oblouku. Opravy ne·
byly zaváděny žádné. Případné posuny konců panelů
při montáži ve směru dráhy nebyly při výpočtu brány
v úvahu - měly být vytyčovány pouze teoretické
body, které byly při vytyčování realizovány vytyčovacím signálem. Signál bylo možno po dráze posouvat vpřed nebo vzad a tak kompenzovat montážní
odchylku v délce dráhy. Pro vytyčování drah na pů.
vodních základech byly souřadnice přetransformová.
ny do vlastní soustavy dané středem a osou kostela.
RovnM vytyčování nových základů se provádělo ve
vlastní soustavě dané středem a osou a tak bvlo nezbytné u každé souřadnice uvést, ke které s~ustavě
patří.

drah B a C byly vypočteny vytyčovací prvky ze 3 pilířů. Pro přehlednost byly vytyčovací prvky pro každý
pilíř sestaveny do tabulky. Orientační a vytyčovací
azimuty nebyly redukovány (menší možnost početní
chyby a snadnější orientace na stavbě), ke vzdálenostem byly udány opravy pro použité pásmo a pI'edpokládanou teplotu, pro délky vytyčované dálkoměrem EOK 2000 bylo vypočteno čtení na první frekvenci, ostatní frekvence při vytyčování nebyly používány.

+

Pro vytyčování na trase byly ve středním pruhu
mezi drahami B-C stabilizovány pi1íře pro nucenou
centraci ve vzdálenostech cca 70 m (viz obr.). Pilíře
byly zaměřeny polygonovým pořadem vetknutým
mezi vytyčovací body na starých a nových základech, Úhly byly měřeny theodolitem Zeiss 010 A
(uzávěr 0,0020 gr), délky dálkoměrem EOK 2000
a AGA 700 (rozdíly v délkách do 5 mm, souřadnicové
uzávěry O", = 0,062, Oy = 0,021 ml. Pilíře byly vy·
tyčovány a stabi1isovány výškově tak, aby záměrná
přímka měř. přístroj-signál byla rovnoběžná se spádem nivelety trasy z důvodu výše uvedeného. Pro
případné zničení některého pi1íře byly mimo trasu
zaměřeny náhradní body, nebylo jich však naštěstí
zapotřebí. Tato příprava byla sice v harmonogramu
prací naplánována 2 měsíce předem, ale budování trasy
se opozdilo a nakonec nám zbyly na stabilizaci a zaměření pi1ířů a výpočet vytyč ovacích prvků 4 dny
a osvědčený zákon schválnosti nám tuto krátkou dobu
ještě zpestřil hledáním chyby v měření. Prvky polár.
ního vytyčení byly počítány na počítači Packard
v řídícím 've1íně za vydatné pomoci techniků lnovy
a během p'řesunu na počítači Compucorp 324, zapůjceným VUGTK Praha. Pro každý vytyčovaný bod

Obr. 10. Vytyčova.cí signál zhmotňuje
dráhy

vytyčova.ný střed

Body vnitřních drah B a C byly vytyčovány:
a) polárně teodolitem a pásmem při vzdálenostech do
20-25 m. Druhým teodolitem na vedlejším pi1íři
byl vytyčovaný bod kontrolován směrníkem.
b) dvěma teodolity a dálkoměrem: dálkoměr byl vždy
na třetím piliři vpředu, aby měřená délka se málo
odchylovala od tečny oblouku dráhy v místě vytyčování. Na přibližně uložený panel dráhy byla
správně vytyčena poloha signálu ve směru dráhy
dálkoměrem, příčné posuny panelu byly pak určovány směrníky ze zbývajících dvou pi1ířů.
Vnější dráhy A a D byly od vnitřních odměřovány
vytyčením vzdálenosti 9 m v normále pásmem. Normála byla určována pentagonem, což dostačilo, poně-
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vadž teprve neph~snost 13 cm urče.
ní paty normály měla za následek
chybu ve vytyčené délce 1 mm.
Vytyčování zajišťovaly měřické
čety po dvou technicích případně
s figurantem po dvou směnách (od
slunka do slunka). Čety byly sestaveny z techniků okolních středisek
geodézie, kteří se k účasti na této
akci sami přihlásili. Měřická četa
tvořila s četou montérů nedílný pra.
covní kolektiv, který zajišťoval pokládku drah pí'ed jedoucím koste·
lem v potJ-ebném tempu s požado.
vanou přesností. Během denních ho.
din bylo třeba uložit též dráhy i pro
noční pí'esun, poněvadž kost.el až na
vy jímky jel nepřetržitě.
Jako nezávislá měEcká kon·
trola uložení drah byly po 20 m
trasy měřeny profily. V každém pro·
filu byly mčřeny vzdálenosti drah
v normále a výšky temena kolejnic,
vzdálenosti drah byly zaměřovány
také po přejetí kostela. Nebyly zjištěny žádné změny
rozchodů drah po přejetí kostela.
V řídícím velínu byla používána světelná tabule,
která signalizovala, který transportní vozík právě
překonává nějaké potíže. Je docela samozřejmé, že
první cesta vedoucího směny pH rozsvícení více světel
vedla k měřičům, kteří museli často pracně dokazovat, že příčina může být také někde jinde než ve
špatném vytyčení drah. Nejrušnější byly tyto diskuse
pí'i vyjetí ze základů, kde byly dráhy na pevných
betonových základech, na volnou trasu a pak při pí·e·
jíždění hrany zasypaného lomu, který ač konzolido·
ván, rozsvítil panel dosti povážlivě. Na druhé straně
zase si na měEče stěžovali montéři, kteří nebyli nadšeni
čast}~mi pokyny měřiči'! k upřesnění polohy již polo.
ženého panelu.
Výškové vytyčování posledni vrstvy podklado.
vého písku pod betonové panely se provádělo s mírným předstihem.
Během přesunu se nepí'etržitě prováděla měřická
kontrola pro sedání přesouvaného kostela do podloží.
To se pro vádělo opakovanou nivelací totožných bodů
na ocelových panelech. Měřily se volné panely po
smontování, pak těsně před najetím kostela na panel,
několikrát pod kostelem v době průjezdu a pak zase
volný panel po přejetí kostela. Výškové změny měřených bodů byly v průměru: před najetím kostela se
panel mírně zvedl (do 1 cm), při projíždění kostela
panely sedaly o 4 cm (při přejíždění zasypaného lomu
více) a po přejetí kostela se panely zase mírně zvedly
(do 1 cm). Tyto hodnoty sedání byly příznivější než
pí'edpoklady geologů.
Kuriozitou bylo měření teodolitem na jedoucím
kostele. Bylo vynuceno okolností, že kostel odejel
z výchozího místa, aniž byl na konstrukci přenesen
střed kostela. Byl to důležitý vztažný bod, jehož průmět se měl při dojetí kostela ztotožnit s obdobným
bodem na základech a určit tak okamžik zastavení
přesunu. Tento střed bylo nutno na konstrukci vytyčit
odvozením od nosných sloupů stejným způsobem jakým byly určeny osové vztahy sloupů. Při tomto mě-
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ření jsme se přesvědčili, že systém automatické nívelace funguje spolehlivě, poněvadž na konstrukci upnutý a urovnaný teodolit si po celou dobu měření, kdy
jsme ujeli několik metrů, uchoval stále horizontaci.
S blížícím se okamžikem dojezdu na základy se
množily dotazy na geodety, jak přesně dojedeme.
A tak' jsem pro vlastní uklidnění provedl kalkulaci
ovlivňujících činitelů (jedná 8e pouze o pHčnou odchylku):
Skutečná pÍ'Íčná odchylka uložení drah na
původních í\ákladech (el) . • • . . . 6m
Střední chyba ve vytyčení podélné osy kostela v dúsledku několikerého obnovování zníčených bodů (m2)' . . ..
-J:: 10 mm
Střední chyba montáže nosné kOl18trukce
vuči ose ('ma) . . . . . . . . "
+: 10 mm
Sti'ední chyba montáže drah na nových
základech (m4) • • • • • • • "
± 10 mm
Střední chyba odvození středu kostela, během jízdy (m-) . . . . . . . ..
± 10 mm
Celková apriorní odchylka =
e}

+ V m~ + m~ + m~ + m~

= -6

mm

= -6 mm ± 20mm.

±

V 4. 10 =
2

Tato hodnota, podstatně menší než 10 cm, nás zbavila obavy, že bude nutno upravovat základy. Skutečná příčná odchylka těchto bodů po dojetí byla
-25 mm. Po dojezdu kostela byly na základě prováženy středy nosných sloupů a osy pilířú a znovu
byla odvozena podélná osa kostela. Porovnáním této
osy s osou nových základů byla naměřena příčná
chyba v dojezdu -32 mm.
Měřiči budou kostel na nových základech ještě
několik let sledovat měřením sedánÍ. Výsledek první
etapy měření základů určil, že základová skříň jako
celek po dojezdu kostela jednorázově sedla o 1 cm.

1976/169

Lektoroval: ln,. Mlrosla~ Herda, CSc.,
VUGTK v Praze

Geodetický a kartografický
roěnfk 22/64, ěislo

170

ROZVOr

oblor
6/1976

PRACOVNl

A SOCIALISTICKÉHO

ROZVOJ PRACOVNi INICIATIVY
A SOCIALISTICKÉHO
SOUTĚŽENi

Propůjčení Čestné standarty předsedy
ČÚGKaČVOS
Na slavnostní konferenci konané dne 13. dubna 1976
v Plzni byla Geodézii, n. p., Plzeň propil.jčena ••Čestná
standarta"
předsedy ČÚGK a ČVOS zaměstnancil. stát.
orgánil., peněžnictví a zahranič. obchodu, za velmi dobré
výsledky v soc. soutěži. Toto nejvyšší resortní vyznamenání předal do rukoo ředitele podniku s. Ing. Kasla,
předsed1a ČÚGK s. Ing. Koubek spolu s pověřeným zástupcem ČVOS s. Vaňkem.
V úvodním projevu před předáním Čestné standarty
Zihodnotil ředitel podniku s. Ing. Kasl úsilí všech pmcovníkil. nejen ve zkráceném termínu splnit úkoly 5. pětiletky, ale vytvořit i dobré podmínky pro splnění velmi
progresívního
plánu na 6. pětiletku. Zdil.razněno bylo
nejen úsilí přímo výrobních pracovníkil. na splnění plánovaných úkolil., ale i všechny souvislosti s výrobou rozsáhlý soc. program, dobré výsledky kompl. racionalizačních brigád, pohotově uváděné do výroby, zvýšený
zájem o novou techniku i přesto, že mnohým pracovníkil.m přibyla řada starostí, nutnost dalšího studia. Řada
techniků pochopila, že jen oproštěním se od dosavadního
zaběhnutého způsobu práce, zvládnutím nové techniky,
je možno udržet krok s rychle rostoucími požadavky
dnešní doby. Na náš resort budou kladeny stále náročnější požadavky na rychlost a kvalitu podkladů pro různé
úseky národního hospodářství a prosperita podniku bude
ve veliké míře závislá na tom, jak se každý podnik s těmito úkoly vyrovná.
V projevu předsedy ČÚGK s. Ing. Koubka bylo jasně
řečeno, že k dosažení Čestné standarty nestačí jen touha
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nebo krátkodobá
snaha, ale že toto vyznamenání
je
výsledkem dobré přípravy výrobních plánů, dobré politické a kádrové práce, dobrých osobních vztahů na
pracovištích a schopnostech vedoucích pracovníkil. dostat
větš~nu kolektivil. na špičkovou úroveň. Je nutno dosáhnout změny myšlení pracovníkil. a i přes počáteční
potíže maximálně využívat novou techniku, přesvědčovat
pracovníky o nutnosti dalšího studia, držet krok s vývojem, získávat výhodné nabídky prací v zahraničí a být
maximálně odborně připraveni
a technicky
vybaveni
k provedení těchto měřických prací.
Propil.jčením Čestné standarty našemu podniku dosáhli naši pracující uznání za dobrou práci nejen v posledním ruku, ale v celé pěttletce. Po slavJlostním předání
Čestné standarty našemu podniku, Čestného uznání k 30.
výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou SG Klatovy,
za dlouhodobé plnění zvýšených úkolů plánu v 5. pětiletce a za dobré výsledky politické práce na SG, Cestných odznakil. Vítěz soc. soutěže vedoucímu SG Sokolov
s. Ing. Landlovi, za dobrou orgal1lzátorskou práci, ,která
přispěla ke konSOlidaci střediska, a s. Brabcové, techničce provozu 312, za velmi dobré pracovní výsledky, za
vytváření dobrých vztahil. na pracovšti a za dlouhodobou práci v ROH, následovaly zdravice stranických a odborových zástupců, ředitelů nebo zástupců resortních orgánů a organizací. Potěšila nás slova uznání od KGKS
Liberec a Praha, hlavně uznání za dobrou kvalitu prací, které provádíme v rámci výpomoci oběma krajům.
Dobře si zapamatujeme
i závěrečná slova zdravice s. ředitele Ing. Pícky z Opavy, že Čestné standartě se daří jen
tam, kde je obklopena dobrou prací.
Jsme si vědomi, že získat Čestnou standartu bude v letošním roce zvlášť obtížné, ale všichni naši pracovníci
jsou odhodláni udělat vše pro to, aby znovu dosáhli
čestného IlImístění mezi ostatntmi podni'l,y reso.'rtu, zvláště bude-li spolupráce vedení podniku s ostatními složkami v podniku, ZO KSČ, PV ROH, ZP ČVTS a ZO SSM
tak dobrá a konstruktivní jako dosud.
Ing. Václav Mathauser,
Geodézie, n. p., Plzeň
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Zdellka Koláriková,
Slovenská kartografla, n. p.,
Bratislava

Geografické názvoslovie a Názvoslovná
komisia pri SÚGK

Každá odborrná činnost sa vyznačuje jej dynamickým
rozvojom. neustálym
zdokonalovaním,
skur,túrňO'Vaním
a zvede'čťovaním svojej nápIne. Táto zálSada platí rovnako i v kartografick,8'j tvorbe. Popri zvyšovaní kvality technického
stvárnenia
venuje sa velká pozornosť
najmli zdokonalovaniu
obsahovej a odbornej náplni a
vysokej ideO'Vosti.
Velmi doležitou zložkou obsahu mapy je geografické
názvoslovie, ktoré popisuje zobrazované
javy a tým
umožňuje rýchlejšie, lahšie a najmli komplexné čítanie
obsahu mapy a orientáciu v nej.
Pre názvoslovie na mapách plat1a pravopisné, morfologické a lexikálne zákonitosti spisovného jazyka. G e o g r a f i c kým
názvom rozumieme pomenovanie každého javu, ktorý SIa zobraZUje na mapách, a preto je neoddelitelnou súčasťou mapového obsahu. Stáva sa tak odbornou disciplínou geodézle a kartografie.
Význam geografického
názvoslovia je dalekosiahly.
Potreba presnej, zrozumitelnej a jednotnej medzinárodnej kartografickej
komunikatívnosti
si vynútila doteraz

uskutočnH v rámci OSN dve ceiosveto"é konfere!lcie
o štandardizácii
geografických názvov. Na ich základe
zriadujú štáty také orgány, ktorých úlohou je určovať
normatívne zásady na tvorbu a používanie geografického názvoslovia vobec, spracúvať a vydávať normatívne
zoznamy geografických
názvov z územia svojej posobnosU i mimo neho.
Mapa, ako nositelka informácií o území, musí z j a z y k o v e d n é h ohl
a d i s k a zodpovedať norme spisovného jazyka a obsahovať iba názvy skutočne používané a štandardizované.
Geografické názvoslovie Slovenska je poznačené stáročným vývojom, odráža kultúrne dejiny Slovákov, spoločenské a hospodárske pomery u nás, ktoré poznačili
aj vývoj mapovej tvorby a s ním súvislacu otázku geografického názvoslovia.
Na mapách sa ešte stále vyskytujú chybné názvy vychádzajúce
z nespisovných
nárečových
podob, ktoré
vznikli hlavne nesprávnym
zápisom počutého
názvu.
Kartografi a geodeti, ktorí v minulosti vykonávali na
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našom území geodetické a kartografické
práce, boli prevažne iných národností a nepoznali dokonale slovenř.inu
ani jej nárečia. Zapisovali teda názvy tak, ako ich počuli,
zvličša zle, prisposobili
ich ortografii
svojho jazyka.
Aj samotná geografická
poloha Slovenska zapríčinila,
najma v hraničných oblastiach, kde žilo zmiešané obyvatelstvo (madarské, ukrajinské a polské), že sa na mapách nachádzali
a ešte aj nachádzajú
cudzie názvy.
Kde-tu sa ešte objavili aj nemecké pomenovania, najma
na strednom, a sčasti na východnom Slovensku v oblasti
banských mlest, ako pozostatok
nemeckej kolonlzácle
v stredoveku.
V neposlednom
rade niekedy zaúradoval
i "tlačiarsky škriatok".
Odstraniť tieto nedostatky bolo snahou názvlQslovných
komisH zrladených v povojnovom období, avšak nle vždy
bola situácia taká prlaznlvá, aby sa mohli do dosledku
uplatnit všetky vytýčené zásady. Okrem toho aj spisovná slovenčina prešla v posledných rokoch zmenaml.
Štandardlzáclou
geografického
názvoslovla sa na Slovensku zaoberá Názvoslovná komlsia (dalej NK) pI'l '510venskom úra~e geodézie a kartografie
(dalej SOGK).
NK pI'l SUGK bola opatovne zrladená po nlekolkoročnej prestávke rozhodnutím
predsedu SOGK č. 4-223/
/1970. SOGK vydal Organlzačný
a rok ovací porladok NK
a Okresných názvoslovných
zborov. Vymedzuje
úlohy
a posobnost NK, jej zloženle, práva a povinnostI.
Výkonným orgánom NK je jej sekretariát,
organlzačne
začlenený
do n. p. Slovenská
kartografla
Bratislava
v Odborovom stredlsku kartografických
informácH. Vykonáva administratívno-techniokú,
zostavitersko-4'edakčnú a dokumentačnú
činnost v odbore geografického
názvoslovia.
NK pracuje v d v o c h sekciách. Prvá sa zaoberá názvoslovím na mapách z územia SSR a druhá názvoslovím
na mapách, ktolré zobrazujú územia mimo ČSSR.
Ťažisko práce 1. sekce je zamerané najmll. na revíziu
a štandardlzáciu
názvoslovia v rozsahu Základnej mapy
ČSSR 1: 10000 podla plánu aktualizácle
THM a revíziu
a štandardlzáciu
názvoslovia v rozsahu ZákladnS:j mapy
ČSS.R 1: 50000. Prvoradou úlohou sekcle bolo vypr3covame Návodu na úpravu
geografického
názvoslovia.
V súčasnosti
pripravuje
v spolupráci
s Mlnisterstvom
lesného a vodného hospodárstva
SSR a so SOGK Návod
na úpravu, tvorbu a ustalovanie
názvoslovla vodstva.
Sekci a ve.lmi úzko spolupracuje s Ministerstvom kultúry,
kto:~ pnpravuje
návrhy na vyhlasovanie
chránených
kra]1nných oblastí (CHKO). Boli overené názvy pre pripravované CHKO Malé Karpaty, Muránska planina, Velká
Fatra, Vihorlat a Nízkotatranský
národný park. Sekcla
sa dalej zaoberala úpravou· názvov vodohospodársky
významných tokov k pripravovanej
vyhláške Ministerstva
Jesného a vodného hospodárstva SSR. Na základe Ich požiadavky overila taktlež názvy hraničných
vodných tokov medzi ČSSR a Polskom.
Činnost 2. sekcie sa orientovala na oblast štandardizácle
vžitých slovenských názvov geografických
objektov leži~cich mimo územia ČSSR. Ide o názvy riek a vodných
plo~h, štátov a krajín sveta, miest sveta, názvy útvarov
horlzontálneho
a vertikálneho
členenia zemského povrchu a mimozemských objektov.
NK pri SOGK je jedinou Inštltúciou na Slovensku ktorá'
~tandardlzuje geografické názvoslovle, vydáva no~my ha
upravu geografického
názvoslovla - splňa teda i normatívnu funkciu, a preto spracované materiály pripravuje na publikovanie.
SOGK vydá va v edícii
K a l' t o g l' a f i c k é i n f o l' m á c I e" názvoslovné
zo~namy normy, ktoré obsahujú štandardizované
geografické názvoslovie.
Doteraz boli ,vydané Ueto publlkácle - názvoslovné
normy:
ZOZNAM VRCHOV NA SLOVENSKU (1).
Vznikol podla "Seznamu výšek hor Ceskoslovenské socialistické
republiky"
roku 1963. NK overila z vecnej
i jazykovej stránky názvy slovenských vrchov, ktoré boli
v uvedenom zozname.
Zoznam je usporiadaný
jednak podla zoznamu 01'0grafických celkov, jednak podla abecedy. V abecednom
zozname je vedla názvu číslo orografického
celku a poradové číslo názvu vrchu. Zoznam doplňa mapka 01'0gtafických celkov.

ZOZNAM vZITÝCH SLOVENSKÝCH NAzvov
VODNÝCH PLOCH SVETA (2).

RIEK A

Tento zoznam obsahuje vžité slovenské názvy riek, riečnych prieplal1ov, vodopádov, jazier a vodných nádrži,
oceánov, morí, zálivov a zátok, prielivov, morských prieplavov a úžin, ktoré ležia mimo územia CSSR. Rleky, jazerá a ~odné nádrže sú zoradené abecedne podla ~vetadielov; rlečne prleplavy a vodopády abecedne pre celý
svet spolu; moria, zálivy a prlellvy podla oceánov.
ZOZNAM ŠTATOV A KRAJIN SVETA (3).
(Vžité slovenské a úradné názvy.)
Publikácia
obsahujé
jednak vžité slovenské
názvy,
jednak úradné názvy v ,povodnom znení, a~ebo ich oficiálny ;prepi3 do slovenčiny, lak ide (J oblasť nelatinkového
písma. Obsahuje názy,y všet1kých politickosprávnych
cel'kov sveta k 1. 1. 1973. Jednotlivé štáty SlÚ zoradené abeceline padla SlVetadielo'V.Z praktických dovod'QIVje celý
Sovletsky z,vaz zaradený do Európy.
ZOZNAM yZITÝCH
SLOVENSKÝCH NAzvov
MIEST
SVETA

(4).

Obsahuje vŠ,etky mestá, ktoré majú slovenský názov
odlišný od národnej (oficiálnej) podoby rečl daného štátu. Názvy sú zoradené abecedne podla štátov a tie zasa
podla svetadielov. Na lavej strane je vžitý slovenský
názov, na pravej úradný, v rečl a grafickej podobe pr!slušného štátu alebo. jeho oflclálny prepis, ak Ide o oblast
s nelatinkovým písmom.
ZOZNAM VZITÝCH SLOVENSKÝCH NAzvov OTVAROV
HORIZONTALNEHO ČLENENIA ZEMSKtHO POVRCHU (5 J.
Zoznam má štandardizované
vžité slovenské
názvy
kontinentov, ostr,ovov a súostroví, poloostrovov, šijí, mysov, kos, pobreží a fyzlckogeografických
krajín mimo
územla ČSSR. V rámci.týchto
skupín sú názvy jednotlivý
útvarov zoradené abecedne po dIa svetadlelov. Z praktických dovodov je opll.t ZSSR, ktorého územie sa rozprestiera v Eur6pe I AZli, vyčlenený osobitne. Súčastou
zoznamu je abecedný reglster.
ZOZNAM VZITÝCH SLOVENSKÝCH NAzvov ÚTVAROV
VERTIKALNEHO ČLENENIA ZEMSKtHO POVRCHU (6).
Obsahuje štandardizované
vžité názvy pohorf, vrchov.
prlesmykov,
nížin, preliačln,
panví, púští, močlarov
a tiesňav mimo územla ČSSR. Názvy sú zoradené abecedne podla svetadlelov. Z praktických
dovodov je ZSSR
zvlašt vyčlenený. Zoznam obsahuje abecedný regi'5ter.
ZOZNAM V21TÝCH SLOVENSKÝCH NAzvov
MIMOZEMSKÝCH OBJEKTOV (7).
Zoznam obsahuje vžité slovenské názvy planét slnečnej sústavy, súhvezdí, hvlezdokop a niekolko známejš!ch
hvlezd, hmlovín a komét, dalej názvy útvarov na povrchu Mesiaca. V rámci týchto ~kupín sú názvy usporiadané abecedne. V lavom stlpci je vždy slovenský názov, v pravom latinskÝ. V druhej časti sú všetky slovenské i latlnské názvy zhrnuté v jednotnom abecednom
zozname.
Prlpoovený 'il do tlače zadaný je zozn1l!lI1č. 8:
GEOGRAFICKÉ NAzVOSLOVIE ZÁKLADNEJ MAPY ČSSR
1 : 50000 Z OZEMIA SLOVENSKEJ SOCIALISflCKEJ REPUBLIKY; VÝCHODOSLOVENSKÝKRAJ - názvy neosídlených geografických objektov (8).
V tejto publikácH sú všetky názvy neosídlených geografických objektov (vrchov, doUn, sedlel, honov, vodných tokov a vodných nádrží a pod.) uvedenej mierky.
Neupravované
a upravené
názvy sa v ňom uvádzajú
s druhovým označením objektu, prlčom vrchy sa presnejšle lokallzujú nadmorskou
výškou. Pri upravených názvoch sa hned za názvolll uvádza podoba pred úpravou.
Pri každom názve sa uvádza aj číslo mapového listu
a skratka okresu.
Všetky publikované zoznamy sú názvoslovnou normou,
závaznou pre všetkých používatelov
geografického
názvoslovla. Mali by sa používat aj v odborných a populárnych publikáclách (vlastivedných, turistických a pod.)
Práca Názvoslovnej komisle je rladenll. plll.nom činnost!.
Pre šlestu pll.tročnlcu boli vypracované
hlavné smery
činnosti, ako základ ročných plánov spresňovaných
po-
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dIa požiadaviek mimorezortných,
alebo úloh vyplývajúclch z medzlnárodných dohOd o spolupráci v oblasti geografického názvoslovia. Hlavnú plánovanú činnost možno
zhrnút do týchto bodov: štandardlzovat - názvy osldlených objektov [samoty, horárne, mlyny,
hrady a zámky a 1.) a názvy objektov, ktoré sú výsledkom predovšetkým
Iudskej činnosti (paml1tníky,
sochy, a 1.) v rozsahu Základnej mapy ČSSR 1 : 50000,
- geografické
názvoslovle
Základnej
mapy ČSSR
1: 10000,
- geografické
názvoslovie
Základnej
mapy ČSSR
1 : 50000, Stredoslovenský a ZápadosloveI1ský kraj,
- názvy jaskýň a priepasU na Slovensku,
- vžité slovenské názvy podmorských útvarov a morských prúdov,
- vžité slovenské historické názvy,
- prepls názvov z územia Bulharska a ZSSR,
- prepis názvov z oblasU nelatinkových písem.
Ůalej NK zabezpečuje:
- vzhladom na politické zmeny vo svete novelizovanle už vydaného Zoznamu štátov a krajin sveta,
- plnenie úloh na základe medzinárodnej
spolupráce,
- plnenie úloh podla požladaviek mlmorezortných
organizáclí,
- publikačnú činnost..
V rámci medzinárodnej
spolupráce podiela sa NK na
úlohách vyplývajúcich i z tejto činnosti. AkUvne sa zapojila do prác na Medzinárodnom slovnlku geografických
termlnov použlvaných na všebbecnoozemepisných mapách
a je' jedným z oponentov Slovníka technických termlnov
použlvaných Organizáciou spojených národov pri štandardizácl1 geografického názvoslovia.
.
Aspoň v hlavných rysoch sa načrtlo poslanie, činnost
a doterajšie výsledky Názvoslovnej komisie pri SÚGK.
je potrebné zdóra,zniť, že práca v NK je dobrovolná
a čestná a závisí najml1 na osobnom zanletenl a aktivite
každého jej člena. Záruka dobrej a kvallfikovanej práce komisie je zabezpečená vysokou odbornostou členov
komisie, lebo jej členmi sú vedeckí pracovníci SAV, vysokých škOl, ministerstev,
SÚPSOPu, výskumných ústavov, redakcU časopisov a pracovníci organizácií rezortu
SÚGK.
Hlavným cielom tejto vysoko odbornej a záslužnej
práce je snaha vnlesť do geografického názvoslovia určitý p o I' i a d o k podmienený spisovnou normou a praktickou potrebojl. Ved jazykovo správne a vedecky podložené názvoslovie porriáha nielen zvyšovat kvalitu mapového diela, ale má i velký výchovnovzdelávacl
význam, ako pre odborníkov, tal< i pre širokú slovenskú
verejnost.

Resort
proto
vybudoval dvě velká
reprografická
a mlkrofilmovacl
pracoviště vybavená modernl technikou, a to jedno v n. p. Geodézle Praha a druhé v Brně.
Současně bylo třeba pracovníkl1m, kteří byli zařazeni na
tato pracoviště, poskytnout základní odborné vědomosti
z oboru reprografie a mikrografie.
Bylo uloženo Oborovému středisku vzdělávání pracujíCích (OSVP) ve VÚGTK Praha vypracovat program
kursu reprografických
a mikrofilmovacích
pracovišť.
Učební plán a osnovy programu byly schváleny po konsultaci s odbornými pracovníky VÚGTK Praha, Geodézie,
n. p., Praha a Brno a ČÚGK a do kursu byli vybráni
vhodní pracovníci. Cílem odborného studia bylo vycvičit
pl'acovníky v reprografické
a mikrografické
technice,
která je potřebná k vyhotovování, rozmnožování, transformaci a dokumentaci geodetických a kartografických
operátl1. Zároveň si posluchači měli osvojit základní odborné znalosti z geodézie a kartografie a podrobné vědomosti o přístrojích, materiálech a technologických postupech.
Výuka v kursu byla rozdělena do dvou čásU; část teoretická měla rozsah 70 hodin 'a část praktická měla rozsah 190 hodin. Kurs byl zahájen 15. září 1975 na týdenním
soustředění v Mladé Boleslavi a zúčastnilo se ho celkem
30 pracovníkl1. Všichni vybraní pracovníci pak prodělávali podle programu praktický výcvik v rozsahu 190
hodin, v prl1běhu doby účastníci procvičili a osvojili sl
dovednosti v rozmnožování informačních medU rl1znýml
zpllsoby a podle technologického
postupu si osvojili
všechny úkony od přípravy dokumentl1 až k vyhotovení
zpětné zvětšeniny z mlkrosnímku, každou procvičenou
operaci doložili účastníci ukázkou práce.
Po druhém teoretickém soustředění konaném v Brně
od 19. 1. do 23. 1. 1976 byl praktický výcvik zaměřen
na zdokonalení všech pracovních úkonl1 a do'plněnl teoretických odborných znalostí.
Závěrečné zkoušky účastníkl1 kursu se konaly v dubnu
1976 přímo na pracovišUch před komisí složenou z odbornlkl1, z nichž někteří
(Ing. BarUk, Ing. Hanuš
a Ing. Kopka) jsou členy sekce geodézie a kartografie
Komitétu pro rozvoj reprografie v ČSSR.
Zkoušek se zúčastnilo 26 pracovníkl1, kteří se podrobili písemné, ústní a praktické
zkoušce. Výsledky
zkoušek byly velmi úspěšné, neboť sedm 1í.častníkl1
ukončilo kurs s prospěchem výborným, čtrnáct s prospěchem velmi dobrým a pě,t s prospěchem dobrým.
Kurs přispěl k politicko-odborné
výchově pracovníkl1
v resortu ČÚGK a jejich efektivnějšímu zapojení do výrobního procesu.
Resort ČÚGK jako jeden z prvních uspořádal systematické školení v reprografické
a mikrografické technice
pro své pracovnlky, nebot Komitét pro rozvoj reprografie v ČSSR a Dl1m techniky ČVTS Praha podobné
školení teprve plánuje.
Ing. Karel Pecka
OSVP -

VOGTK

OZNAMEN1

Reprografická a mikrografická
technika ve svém vývoji dosáhla stupně, kdy ji lze plně využít jako nástroj
komplexnl socialistické racionalizace při řešení komunikačních, dokumentačních a archivních probléml1.
V resortu Českého úřadu geodetického a kartografického se dospělo k tomu, že využiU těchto nových
technik přispěje jednak k racionalizaci
technické, administrativnl a správní činnosti v oboru a jednak přispěje ke komplexnějšlmu dodáváni Informaci a uchováváni operátl1 a dokumentfi v úsporné formě a potřebném
třídění.

VEB Car! Zeiss JENA pořádá
v mlstnostech

ČVUT -

od 28. do 30. 9. 1976

S1:avebnl fakulty

v Praze 1, Hu-

sova 5 symposium
"Interpretace
Přednášky

leteckých

budou doplněny

BlIžši Informace
Praha
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snímků

praktickým

na Zastoupeni

1, Gottwaldovo

a

nábfe:ll

doplňování

map".

cvlčenlm.

VEB Car! Zeiss
30, tel. 29 43 52.
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Seminár "Optimalizácia V zavádzani
programovatelných kalkulátorov
v geodézii" v Žiline

Čtenářská konference GaKO
v Pardubidch

Dňa 11. marca 1976 usporiadal Krajský výbor SVTS Slovenskej
geodeticko-kartografickej
spoločnosti
pre
Stredoslovenský
kraj seminár na tému "Optimalizácla
v zavádzaní programovatelných
kalkulátorov v geodézll"
za účasti 70 delegátovo Cielom semlnára bolo zoznámiť
čo najširší okruh geodetov so súčasným stavom vreckových a stolných kalkulátorov a ich využitia v geodetickej
prácI.
Seminár otvoril doc. ing. Juraj Š o 1c, CSc., prednáškou
"Súčasný stav vreckových kalkulátorov
a ich ďalší vývoj". Prednášajúcl
podal prehlad o vreckových kalkulačkách a kalkulátoroch,
dovážaných do CSSR. Zvlášt
zdoraznll možnost bezdevízového
nákupu
vreckového
elektronického
kalkulátora
typu ELKA 135, dovážaného
z Br.R, ktorý má zabudované I trigonometrické
funkcie.
V ďalšej prednáške "Stolné programovatelné
kalkulátory" ing. Vladimír B i ň o v e c podal prehlad v dovážaných stolných programovatelných
kalkulátoroch,
ktoré
svojím čoraz vll.čším technickým zdokonalovaním sa pribllžujú k samočinným počítačom, resp. minipočítačom.
Vviedol, že aj socialistické krajiny začali s výrobou programovatelných
kalkulátorov.
V CSSR je to podnik
METRA- BLANSKO, ktorý sa na MSV v Brne vlani
predstavil s modelom M3T 225, a maďarská firma vyrába
kalkulátor EMG 77-666.

V zájmu zlepšení spolupráce
a výměny zkušeností
a námětfi při zkvalitňování obsahu odborného časopisu
Geodetický a kartografický obzor Redakční rada časopisu
svolala na den 5. února 1976. v Pardubiclch čtenářskou
konferenci za účasti členfi Redakční rady GaKO,krajských a podnikových dopisovatelů z CSR a vyslaných
delegátfi resortních organizací CÚGK.
Tuto konferenci zahájil ředitel Geodézie, n. p., Pardubice Ing. N o v o t n Ý úvodním uvítacím proslovem ke
shromážděným delegátfim. V hlavním referátu promluvil předseda Redakční rady Geodetického a kartografického obzoru Ing. D e Ion g ,CSc. Zabýval se v něm
podrobně posláním časopisu, jeho tvorbou, nákladem,
distribucí a pod. Hovořil o členění časopisu, provedl analýzu hlavních článků za poslední 3 roky podle tematiky
a zaujal stanovisko k otázce teoretické či praktické náplně časopisu. Dotkl se i významu dopisovatelfi a pořádání
čtenářských
konferencí a v této souvislosti a v zájmu
většíčtivosti
GaKO doporučil užší kontakt se čtenáři
i s redakcemi obdobných časoplsfisocialistlckých
státfi,
a to formou porad hlavních redaktorfi i výměnou článků
s politicko-odbornou
tematikou. Připomenul, že na stránkách časopisu by se mě,1 ve větší míře zvýraznit pollticko-odborný charakter
naší geodetické a kartografické
služby. Informoval I o jiných aspektech bezprostředně se
týkajíclch problémfi při tvorbě a vydávání tohoto periodika a majících vliv na jeho kvalitu a vyzdvihl kladný
přínos a ohlas vyjímatelné přílohy "Na pomoc geodetické a kartografické praxi".

Na prvé dve prednášky nadvll.zoval príspevok ing. Karla V rán y "Periferné
zariadenia
ku kalkulátorom".
Prednášatel
oboznámil prítomných so všetkými druhmi
periferných zariadení vyrábaných kompatibilne ku kalkulátorom, ako aj možnosti prepájania nekompatibilných
periferných zariadení pomocou medzistykového zariadenia - INTERFACE. V ďalšom sa zmienil o medzinárodnom systéme INTERFACE - BAS.

Po hlavním referátu
následovala
diskuse, ve které
se vystřídalo cetkem 12 diskutujících. V~ své .většině se
dotýkali problematiky odběru a nákladu casopl~u. K o.tázce distribuce valná část zaujala kritické stanovIsko, 1 to,
že ve svém dfisledku negativně ovlivňuje odběratelskou
základnu. Více připomínek se týkalo též přílohy GaKO
"Na pomoc geodetické a kartografické praxi", která byla
vesměs hodnocena velice kladně.

V predposljldnej
prednáške
"HEWLETT PACKARD
9830 A a jeho využltie v geodézii" ing. Lýdia F a š i a n g o v á poukázala na jeho charakteristické
vlastnosti, vybavenie perifernými
zariadeniami,
prehlad
programov
vypracovaných v automatizačnom
stredisku n. p. Geodézia Žilina a možnost využiti a výstupných dát na diernej
páske pre automatický
kresliacl stol DlGIGRAF 1612.
V poslednej prednáške
"Programovatelný
kalkulátor
HP-65", prom. mat. Karel V a v l' u š k a a ing. Jaroslav
Š í m a poukázali
na možnosti využitia v geodetickej
praxi vreckového
plne programovatelného
vedeckého
kalkulátora, ktorý má možnost záznamu programovaných
krokov na magnetické štítky. Využltie v geodetickej praxi
demonštrovali
ukážkou výpočtu pravouhlých
súradníc
raj6nom a pretínaním napred.

Ing. Š í ma,
CSc. (VÚGTK Praha) a Ing. B o u d a
(Geodézie Ceské Budějovlce)
vyjádřili
nespokojenost
s dlouhými termítny uveřejňování
čláll'kfi - prfiměrně·
6 měsícfi od doby, kdy byly předány redakci, což v mn~hých případech může vést ke snížení jejich :,yužitelnostl,
popř. k nemožnosti jejich případného publlkování v zahraničí. Ing. Mat h a u s e r (Geodézie Plzeň) podal návrh aby vedoucí redaktoři podnikových časopisů byli
zVá~i na akce pořádané redakci GaKO. Ing. C e r.m ~ ~
(Geodézie Praha - technioký redaktor GaKO) přlbllžll
účastníkfim
konference
práci technického
redaktora.
Úrovní ča:;opisu i náplní Přílohy se zabývali Ing. V j a č·
k a (Geodézie Opava) a Ing. B e n e š (GÚ Praha). Užší
styk redakce GaKO s podnikovými časopisy doporučil
Ing. V o n d ruš k a
(Geodézie
Praha).
Ing. M a~d y s (Geodézie Pardubice) se domnívá, že by se dOPIsovatelé měli stát členy Redakčních rad podnikových časopisfi a podrobil kritice příliš úzký kádr ve složení autorfi publikovaných
článkti. Pozoruhodný návrh podal
llIlg'.
Z á meč n í k (GKS P~aha) - zainter6S0vat do
akcI pořádaných redakcí GaKO i mimoresortní pracovníky, jichž je řádově 1/3 z celkového počtu a pr~
příště zajistit účast čtenářfi jlnýchresortfi,
které mll]l
geodetické složky. Zabýval se i rolí Diskusní tribuny
v časopise. M. j. doporučil ve větší míře publikovat články s tematikou, zabývající se EN. Ing. K e lem e n (Slovenská kartografia - odborný redaktor GaKO) podal pře-

•

Po diskusll boli praktické
rých druhoch kalkulátorov.

ukážky

výpočtov na vlace-

Možno konštatovať, že prl súčasnom prenlkaní automatizácle do terenných geodetických
prác a v záujme
maximálneho
zefektívňovania
geodetických
výpočtov
v konstrukčných
prácach téma seminára bola aktuálna·
a podstatne rozšIrila pohlad účastníkov na súčasný stav
kalkulátorov a ich využitia v geodetickej praxi.
Geod~zia,n. p., Zilina
Ing. Jdn Lž§tiak,
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hlednou informaci o předešlé čtenářské konferenci konané v ~ilině v září minulého roku. Na podrobnější
členění v jedné z hlavních tematických skupin hlavních
článkQ časopisu - "Technická geodézie a kartografie"
podal návrh Ing. Š t o I c (Geodézie Pardubice) a kladl
dQraz na publikování přfspěvkQ z inženýrské geodézie.
Připomenul i problematiku
"Vyhlášky č. 10" jako velice záva~nou i pro geodety.
Závěrečné shrnuti a zhodnocení diskuse provedl opět
předseda Redakční rady Ing. Delong, CSc. a ujistil přítomné delegáty o přínosu tohoto zpQsobu předávání zkušenosti a názorQ čtenářii Geodetického a kartografického
obzoru na jeho zkvalitnění a zlepšení práce Redakční
rady. Na závěr promluvil ředitel pořádajícl organizace
Ing. Novotný o poměru a vztahu pracovníků ,k časopisu,
vyslovil názor že tento může velkou měrou přispět při
řešení otázek Výroby, a doporučil návrh, aby i nadále
hlavní obsah článkii souvisel s řešením výrobních problémQ.

Ing. Jiří Vaingát,

CaGK

Ing. Frantilek Rakovič - profesor Sp~Z
v Praze vyznamenán titulem
"Zasloufilý učitel"

Vyznamenáním nejlepšíchpedagogii
vyvrcholily oslavy
Dne učitelii, který se spojuje s datem narození jednoho
z nejvýznamnějších myslitelii lidstva - zakladatele vědy
o výchově Jana Ámose Komenského (1592).
Na slavnostním shromáždění dne 29. března 1976 za
účasti delegace Ov KSC, zástupců vlády CSR, CNR a delegace Mezinárodního sdružení učitelii byl vyznamenán
soudruh Ing. František
R a k o v i č titulem "Zasloužilý
učitel". Tento čestný titul obdržel s. Ing. Rakovič za svou
dlouholetou
angažovanou
pedagogickou
činnost
na
střední priimyslové škole zeměměřické v Praze, kde piisobí plných 16 let. Soudruh Ing. Rakovič se významně,
podlil na dobrých výsledcích výchovného procesu na
SPŠZ při uskutečňování
politické linie komunistické
strany.
.
Soudruh Ing. Rakovič, člen KSC od roku 1946, patří
mezi pedagogy, kteří VYVíjejíu. žákii tviirčí zpiisob myšleni, pracuje cnevědomě se snahou po stálém zdokonalování systému a metod výuky na SPŠZ v Praze tak, aby
s určlt9'IIl předstihem
připravil
uvědomělé, vzdělané
a odborně zdatné pracovníky pro praxI. Soustavně sleduje vývoj oboru geodézie a kartografie a udržuje spojení
s pracovišti resortu Ceského úřadu geodetického a kartografického, kde předtim ÚSpěŠIlě pracoval. Napomáhá
procesu dále upevňovat spojení školy s praxí.
UpřImně blahopřejeme
s. Ing. Františku Rakovičovi
k vyznamenání a současně mu dě'kujeme za dobrou
práci při výchově mladé generace techniků-zeměměřičů.
Přejeme mú, aby při plném zdraví a elánu ještě další
roky dával své vědění mladé směně geodetů, vštěpoval
jim angažovaný přístup k plnění úkolů, rozvíjel potřebné charakterové vlastnosti, aby svou poctivou prací
přispěli svým dnem k plnění úkolii pro rozvoj naší vlasti,
stali se dobrými oboony II našli plné uspokojení ve své

práCI,
Rudolf Masntca,

COGK

K ukončení aktivní činnosti
Ing. Antonína Trpky

Dnem 1. června 1976 ukončil Ing. Antonín Trpka po
více ne'ž čtyřicetileté činnosti v resoctu geodézie a kartografie svou aktivní činnost.
Narodil se 9. února 1911 v Praze, kde po vystudování
reálky ukončil vysokoškols,ká studia na fakultě zeměměřického inženýrství v roce 1932. Po prezenční vojenské službě v létech 1933 až 1934 nastoupil po dvouměsíční ne,zaměstnosti, jako řada jeho 1.'rstevníků, u Generálného finančné'ho ri.aditelstva v Bratislave. Byl přidělen jako měřicí IIspirant ke Katastrálnému
mernickému úradu v Michalovciach a v roce 1937 k oddělení
nového merania Katastrálného mernického llrarlu v Bratislave. Po přemístění v roce 1939 ke Katastrálnímu
úi'adu v Praze byl postupně začleněn do vceňovacího
a autentifikačního
oddělení. Po roce 1946 pracov,al
v různých funkcích u Osídlovací komise ministerstva
zemědělství a v létech 1948 až 1953 v riizných vedoucích funkcích u Kirajského národního výboru v Praze.
Vzl1ledem k bohat9'IIl zkušenostem
a pracovní inici'ativě byl povolán v roce 1954 na !Ústřední správu
geodézie a ka'rtografie, kde byl opět v riizných vedoucích funkcích činným až do r. 1967. V létech 1958
až 1961 zpracoval podklady pro vládní usnesení č. 42
z ledna 1961 o THM. Jeho ši'roký rozhled, iniciativa
a bohaté praktické zkušenosti byly využity též při služebních cestách téměř do všech socialistických
států
na konference geodetic'kých služeb. Od r. 1968 pracoval u současného n. p. Geodézie Prarua.
Ing. Antonín Trp'~a, vzhledem k svému dělni'ckému
púvodu ft smyslu pro soc'lální spravedlnost,
vstoupH
po roce 1945 do KSC. Zastával řadu let Il'ůzné stranické funkce ,a kromě toho byl aktivním členem mnoha
společenských org,anizací.
Ing. Antonín Trpka ve všech funkcích projevoval vynikajlcí organízátorskou
činnost. Pro své myšlenky dovedl získat i vychov'at řady pracovníků ve všech úsecích činnosti, jimž nezištně předával Výsledky svých
odbOll'ných zkušeností. Byla
je jim svým přátelským
a přímým jednáním a plným pochopením jak při obtížích jejich odborného růstu, tak i osobních obtižích
vzorem' vedolllJcího pracovníka. Ve své práci měl vždy
nekompromisně na zřeteli především prospěch společnosti.
Dlouholetá činorodá a příkl,adná práce s. Ing. 'rrpky
byla oceněna kromě jiného v r. 1974 "Cestným odznakem - zasloužHý pracovník" a v r. 1975 "PalI1lětní medailí" k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou
armádou.
Přejeme Ing. Antonínu Trpkovi, aby v plné svěžesti
a klidné pohodě se těšil z výsledků své práce, kterou
vykonal j.ak v CSR, tak v SSR. Věříme, že podle svých
možností bude ještě dlouho předávat spole,čnOlStia mladším spolupracovníkům
výsledky svých bohatých odborných i životních ikluš'eností.

Arnberger,
E. Kréts(:hmer,
J.: Wesen und
Aufgaben der Kartographie.
Band I. Topographische
Karlen (1. dli/text, 2. dli/vyobrazení
a ~ndex), Franz
Deuticke, Wien 1975, 2 svazky (536 a 293 stran), cena
1680 oS (240 DM, 2045 Kčs)

Profesor vídeňské university a vedoucí kartografického
institutu Rakouské akademie věd Erik Arnberger při'pravuje s domácími O. Breu 1. Kretschmer aj.) a německými
(H. EnnEll, K. H. Meine) spolllpracovníky
k vydání
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uzavřenou encyklopedii z teoretické a praktické kartografie. Úkol nemalý pro autory i nakladatelství,
zejména má-li plánovaná edice obsáhnout následujících
16 svazků:
I. Topografické mapy, II. Tematické mapy, III. Školní
kartografie,
IV. Geografické názvosloví v kartografii,
V. Městské plány, VI. Vysokohorská kartografie, VII. Letecké a družicové snímky, VIII. Námořní mapy, IX. Mezinárodní mapové soubory, X. Kartografická
semiotika,
XI. Topografické a fotogrammetrické
základy konstrukce
map; interpretace
leteckých snímků, XII. Kartografie
a informace, XIII. Automatizace v kartografii, XIV.-XV.
Kartografická
technika, XVI. Definiée kartografických
termínů.
První, dvousvazkový díl kompendia, věnovaný topografickým mapám, je prozatím jediným, který vyšel. Textová část se začřná přehledem šestitisíciletých
dějin kartografie a pokračuje vymezením výzkumné oblasti a pracovního pole teoretické kartografie. Autor se zabývá vztahy ke styčným vědám, definuje základní pojmy a předkládá nejnovější literaturu od r. 1950.
Předmětem druhé kapitoly je mapové měřítko, jeho
druhy, metody jeho určování, přepočtu, měřítka starých
a zahraničních map, zatímco ve třetí, kratší kapitole se
Arnberger pokouší o klasifikaci map do skupin podle
obsahu a zaměření, přičemž rozlišuje jejich státní či privátní provenienci. Ctvrtá, dvoustránková
kapitola doplňuje zá'kladní kartografickou
terminologii.
Rozsáhlejší jsou pátá a šestá kapitola. První z nich
seznamuje s metodami měření tvaru a velikosti Země,
s atronomickými,
triangulačními
a výškovými měřeními,
vždy s důrazem na jejich vývoj v bývalých rakouských
zemích. Metody zahušťování trigonometrické
sítě, topografické vyměřovací postupy a přístroje s vysvětlením
principu stereoskopického
vidění a mě,ření tvoří vedle
matematických,
optických a fotografických
základů fotogrammetrie
základ kapitoly. Šestá kapitola je věnována zobrazovacím způsobům. Autor nepodceňuje potřebu vysvětlit zkreslení, ale větším odkazováním na příslušnou literaturu
získává více místa pro návody, jak
kterých zobrazovacích způsobů používat pro různé druhy
map popř. k vysvětJe)1í základních souřadnicových
sítí

z

a odvislých způsobů ohraničování mapových listů a systémů jejich označování.
Obsahem sedmé kapitoly jsou kartografická
generalizace, výběr a umístění grafických znaků a symbolů, metody zpracovávání syntetických, tj. především opět topografických map. Základem publikace je předposlední kapitola, nejspolehlivější
vademecum od vydání Imhofovy
Kartographische
Gelandedarstellung
(1965). Autorovy instrukce, jak znázornit konkrétní i abstraktní
polohopis,
reliéf, popis popř. jak využít mapových okrajŮ se prolínají s množstvím příkladů, shrnutí, definic a především
s obsáhlou literaturou,
uváděnou vždy na konci samostatné kapitoly.
Závěrečná
kapitola
charakterizuje
katastrální
a
městské plány, vodohospodářské,
pobřežní a námořní
mapy. Seznamuje s poloúředními
edicemi silničních,
železničních a tzv. výletních map, zmiňuje se jak o vojenských, tak např. i o krasůvých a jeskynních' mapách
a plánech. Nechybějí přehledy mapové 'produkce soukromý,ch nakladatelství
z německé jazykové oblasti. Základem kapitoly jsou přehledy topografických souborfi všech
evropských zemí a dalších 23 státil. světa. Zevrubně je
podán vývoj a současný stav úřední kartografie u Francie, Itálie, Německa, Rakouska a švýcarska; společným
jmenovatelem tohoto oddnu le Arnbergerův trvalý zájem
o alpskou kartografii,
kterou analyzuje od šedesátých
resp. devadesátých
let 19. stol. až po nedávné Brandstatterovy závěry. Kapitolu doplňují komentáře k mezinárodním mapovým souborům 1: 1 000000, 1: 2 50000
a 1: 5 000 000.
V obrazovém svazku je 239 vyobrazení, od černobílých
rekonstrukcí nedochovaných mapových unikátfi až po barevné
výřezy špičkových
topografických
elaborátů.
Drobné nesrovnalosti
v cHaci literatury
jsou bezvýznamné při hodnocení odevzdaného dna. Stačí nahlédnout do autorského a věcného rejstříku o 73 stranách,
abychom si. znovu uvědomili, jak obsáhlý úkol autorská dvojice odevzdala.
První díl kartografické
encyklopedie
je nabádavou,
přesvědčivě psanou a ilustrovanou učebnicí, srozumitelnou na každé straně. Z toho dOvodu by neměla chybět
v žádné odborné knihovně.

PŘíSTROJOV~ TECHNIKY

Kalkulátory

V

ln., Vladimír Blllov.c.
Státní ústav dopravniho projektováni v Praze

ČSSR

JSOU to právě dva roky, co se čtenáři tohoto časopisu
z přílohy (1974 č. 7-10) seznámili se sortimentem kalkulátorfi dostupných v CSSR. Za tu dobu se některé starší modely přestaly vyrábět a naopak se na našem trhu
objevilo mnoho nových typO ze zemí RVHP, ať již kapesních nebo stolních.
Pro sest!J.vení předpokládaných
doplňku tabulek z roku
1974 byly uplatněny stejné zásady jako tehdy:
1. jsou uvedeny pouze modely dostupné v CSSR, resp.
ty, o nichž se dá předpokládat, že dostupné ještě v tomto
roce budou (celkem 44 nových modelu);
2. JSOU uváděny pouze ty modely, které mají význam
pro geodetickou praxi;
3. modely jsou podle předpokládaného
účelu využití
zatříděny do čytř 's,kupin - tabulek;
4. rovnocenné hlavní rysy skupin nejsou v tabulkách
podrobně rozváděny; např. v tabulce č. 1 jsoU jako du·

lež1tá charakteristika
podl'obně rozepisovány úhlové míry; u dalších tří tabulek je to pouze podružný rys; změna
úhlové míry se pro vstupní a výstupní hodnoty jednoduše
upraví programem; proto je v tab. 2 úhlová míra zapsána
pouze v poznámce (zde ještě částečný vliv má), u dalších dvou tabulek je vfibec vypuštěna; obdobný přístup
byl volen i pro úroveň podprogramu 'a otevření levých
závorek, vyvolaných a nedokončených
(v jednom oka-mži~ku uprostřed
výpočtu) .jÚl'Oveň2 je na kr~tické hranici a proto, je-li to maximální úroveň, je všude uváděna;
úroveň 8 a vyšší je ve většině případfi bezpečně spolehlivá a .proto je u takových modelu ve sloupci č. 12 pouhé
"ano;
5. účelem tabulek je seznámit geodety se všemi modely, které se u nás prodávají, aby si pro svoje specializované zaměření vybral1 nejvhodnější
výpočetnf prostředek.

1976/175

Geodetický il kartografický
ročnfk 22/64, čfslo

obzor
6/1976

176

I»

FIRMA

DISPLEJ

.•

~
......
='olS
"
Sol
•. Po

Model

ť'lil

....,

"I>o~
1>",

...

'.

e.•.•.. 1>--'~

'e'";,

"lil

....8"..

i~

"'i
~

..

o.~ ~

~~;Š
'g§ol

o
Po

il<1>

PoS=

--2

I

CANON

3

4

F-5

8

F-6

8

5

1
----

8

F-7

1
1

------

F-I0

10

F-I0P

10 tiskár·
na

1

----

--

F·20P

---

10 tiskár·
(16)
na

Tlačítkové

~.~

...

S.=

.80l
o'"

il<:Q

6

7

8

ne

1

8

ano

8

ano
ne

12

ne

----

12

--1

---

12

2

--1

I

ELKA

I

fx"10

-

1

fx-15

8

1

fx-20

8

135

II

HIRADÁS
TECHNIKA
HEWLETT·
-PACKARD

TR 3

I

I

I
TK 835
HP-21

10

I

Hp-27

QUALITRON

I

nebo
6 + exp.

1

1
1

8\
10

8

---

I I

I
FABER·
CASTELL

8

I

1

I

ne

-

ano

1

ano

1

I

10 nebo
8 + exp.
10 nebo
8 + exp.

1
1

I I

1

ano

1 +
stack

ano

---

10

1

ano

Hp·91

10

1

10

ano

1419

10

1

10

ano

1420

10

1

10

ano

10 +
stack

---

16 +
stack
1

--

2

(+ 2

pomocné

---

1445

8

1

\

SHARP

8 nebo
6 (funkce)

ne

EL·ll00

10

1

10

ano

EL·1l00 S

10

1

10

ano

EL-5000

10

1

10

ano

EL·5800

8

1

8 nebo
6 + exp.

ano

EL·5801

8

1

8

ano

EL·8115

8

1

8

ano

EL-81l5 S

8

1

8 nebo
6 + exp.

ano

SR·50A

18

1

10

ano

SR-51A

13

1

10

ano

----

..

1M

""'"

-

"

...

...o

H

.E!

M
.s 'Ii!= o•• ... ..
"
"
M

M

!ID

!ID

.. ..

• -• -• -• • • -• •
• • • • • • -•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

•
••
•
•
•

-

-

-

-

-

-

jj

-

-

CI

-

-

-

-- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

• • • -• -• -• •
• • • • -• • •
• • • • -• • --•
•

-

.<:l

-

-

:1- • •• •• •• •• •• •• •• • • •
.1- • • • • • • • • • •
·'lil
·1 I I1·''··11 '·1 '1·'·/·1·'-'·1
1·'·'·'·j·'·I·'·1
•

M

M

M

!ID

-

-

I

I I
I I I
I I I

j

I·I·I·I·I~I·I·I·I·I·I·I·I

I-I
I I
I

• • -• -• -• -• • • • • • • •
• -• - -• -• • - --• • • • -• • -• •
•• ••••••••••••
• • - - • -• -• • -• • • • • • -• • -• • -• -•
•• ••••••••••••

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

••
--- • -•
--• •
• -•
--••
--- --- -• -• --- -• -•
••
• •••
-

-

1

-

-

1

-

TEXAS
INSTRU·
MENTS

»

...
M ~

M

= ! ... .<:lH .<:lH .<:lH ~ o'"
" "" " "lil= o•• .:2= 1;" ~
'" '"

'Ii!

M

-

1

1

M

• -•
••
••
••
-• -• • • • •
• • • -• -•
• -• • • •
•
••
-

-

-

1

(+

I 58(funkce)
nebo
I ano I
8
Iano I
I
10

~
...

-- --ne

....

...

-

1

o;,

II»

---

pra·
covní)

CASIO

-~

.••!~
=

="
=o
Po
M
"

-

1

-

-

1

1

1

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -- - -

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•••
• -• •
• -• •
-• -• • • • • • • -• - - - • -• -• - - - • -• • -• -• -• - •. • • • • •
•
•••••
• • •• • • • •

-

-

-

-

-

-

-

-

-

~I~
I

1976/176

- -

-

•• •••••
• -• • - -• • -• • •
• -• -• - -• • -• • •
• • -• • • • • -• •
•• •••••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- - - - - - • -• - • • -• -• •
•••••••••
••• •••••
•••••••••
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

Geodetickt a kartografickt
ročnfk

22/64, čfslo

funkce

i

II

cli

od

.,"
...,

I

úhlová
mlra

I

.,

.l4

..,

zdroj
proudu
p,

;S

~

olltatn!

lil

..

p,

o
~ E-<
<tl
"",;
~
Š
o
~
~
~ $ 'd"' + I H
o
Il. ""~
~ ~ 1M
::l ::il ::il ::il ~
-=
"

.l4

t

o

:

••

o

I'<li

""I

o

,

t

a

i:l

:

,

o

.,. '"o..,
Il

:l
'IOl"
~ ~
"""
'•••
l: I-

!lil

o
o

..•.

•••

.,

~

""

'"

I

:a
,;á

8

•

-

-

•
•

1-

•
••••
• -• - ••
-- - -- - -

-

- - -

-

- - - x x x x
y y y y

•
•
- -

- -- -

-

- -

•

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - -

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

- -- -

• •-

- - - -- - -

-

,.,

•
•
- •

- -

-

-

-

•
•
-- --

-

-

20 pi'evodnlch konstant
pi'evod rad1anů na stupně
a naopak

korelačnl koellc1ent;
variance: plocha pod
Gaussovou ki'ivkou normo
rozlotenl (od arltm.
průměru), Ey",Xxy,
varlačnl rozpěti

•

-

x
y

-

I

-

max. exponent

-

-

-

-

-

-

-

-

Xx", kombinačni člslo (~),
počet variac1 (n)k' funkce r,
plocha pod Gausllovou ki'lvkou normáJnlho rozděleni
(od - co)

2

-

-

-

-

- - - - - - -

•
• • -• • - • - - - -I •- -• -• • -•
• • • - -• • -• •
- -

-

-

-

-

-

•
-• - - - - -• - - - - •
•
- -- •
•- - - - ~
- •
-• - - - - - -• - -• - - -- - -• - - - -- •
•
-• -• - - -•
- •- - - - •••••
••••••••
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- x x
y y

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - -

1

•
•
•
•

-

desetinná. čá.at člsl&,
celá část člsla

-

-

.-

generováni ná.hodných
člsel, 20 pi'evodnich konstant (funkcI) pro metrtoké
a angloamerioké Ilystémy.
ťihlOTéJnirJ' aj.

1976/177

1

-

•

- -

•
-

-

Jednoduchf stat!llttckt
model

•

•

1
2

1·'-1

3

.1 1 1

•- -

••
• -- ••
•
••
• - - -• -• •
•
•••
2

-

-

2

1,1

2

tepeln6
tiskárna 1

-

1

2

- -

-

-

•••
• - - -• -• •
• - -• -• •
.• - - -• •
• - - -• - •
• - - - -• •
• - - -• -• •
•
••
•

• • -• -•
• • • -• •
• -• --• • • Ivy,
•
•
••
- Ivy
-• -•- - -"
-• -•
• ••
Ivy
- - -• -•
• • • • Ivy;
- - -

1
-

•

1

• •
-;1 1 1.1.'
.1
lil 1·1 I

"_o

••

2

1

varlanoe, korelačni koellcient, ki'ivka Gaussova
normálnlho rozděleni, úro·
kováni, % x, sečitánl a odčltáni v líedesátlnné mite

y

-

± 39

-

-

-

±311

kalkulátor spojen II logarttmlckým pravitkem

x
y

-

y

max. exponent

'·1·'

2

1

•
• - - • -• •
• - -• -• •
•
•
- - - •
•
- - - 2

pi'evod rad1anů na stupně
a naopak

-

I ,.,
I·'·'

-

'lil

• - -2 -• -•
--

-

7

-

-

••
••••
•••••

-

•
•
- - - - - - - - - •
•
•
I· I I I I I I I 1·'·1 I I , I I I I I
I
I I I I I I
I I I I I
I 1·1 I I I I I I I
I I
I '·1·1 I
•••
•••
••
- - - - - - - - - - - - - • • • -• - • • • - • -• • -• - - - ••••
•••••••• •••••
I
I
I
I~•• - • -• -• -• • - • - - - - - •• •• V
-

.•..

II

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

177

Poznámka
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obzor

6/1978
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2
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1
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•
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•
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1
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1
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1
100.1 12

1
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U

1

10

10

SR-52

TEXAS
INSTRUMENTS

METRA
M3T 225

HP-55

HP·25

HEWLETT-PACKARD

13

14

SX-300

CflMPUCORP
327

U

I

.~

,

10

20

16
+4 (sta.ok)
+2 (akum.)

20
+4 (stack)

8
+4 (stack)

H

30 al 500

200.1 100

-

100

22(

256

(9

49

416

5000.14000

200 al 1000

I

ne

ne

ano

ne

ne

ne

ne

ne

I

I

I

I
magnetické ětltky

ne

ne

ne

ětftky

ne

ne

ne

ne

kasetová magnetická
páska (8RJIlostatná
schránka) - stálá
8oučást)

I
I magnetické

I

I

ne

8

~

pro data

}-~j-,
I

I

I

kasetová magnetická
páska

magnetické
ětitky

7

programová

vN:Ii':Jš1 P AM:Ii':Ť
zabudovaná
v kalkulátorn

přidavná parně! 32
reg.
ka8etová mag. páska
snímač graf. ětítků
měřící přístroje

!ádné

žádné

dálnopisný převodník
pro napojení daJl§ích
zaffzeni 8 kodem
CCITTV 24

J

psaci stroj
snímač a děrovač
pásky

ne

proulková tiskárna

-

-

-

-

ne

9

Periferní zařízení

Malé programovatelné kalkulitory

OPERAC:Nt- P AM:/tŤ
DISPLEJ
Počet
počet
cifermanregistrů
mmmální
paměťový
maximální
tisy v reprostor
počet
gistru
počet člselpočet cifer
zamění·
ulolených
nýoh
registrů
mantisy
paměti
telriý
instrukci
v registru
na dísPleji
"
(
6
5
2
3

SX·I00

CANON

1

FIRMA
model

Tab.lb t

1976/178

I

aritmetický

aritmetický

aritmetický

IPN

IPN

aritmetícký
se závorkallli
(do úrovně 4)

aritmetický
se závorkami
(do úrovně 2)

11

Programovací jazyk

ne

aritmetický
se závorkami
(do úrovně 9)

aritmetický se
závorkami
viz periferie
a pozn. čis. 11 (do úrovně 9)

proulková
mechanická
58 mm

ne

ne

proulková
mechanická

\

proulková
tepelná
24 nebo 48
sloupců (77
0,1 HO mm)

10

Vlastní
tiskárna

ano

ano
(do úrovně 2)

ano
(do úrovně 2)

-,

ne

ne

ano
(do úrovně 6)

ano
(do úrovně 2)

12

3, 7

3,8,10,
11,12

4, 7

3,7,8,9

3, 7

1, (

4,5,6

13

Programované Poznámka
podprogramy
číslo
a funkce

Doplňky do 1. V. 1976
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TEXAS
INSTRUMENTS
SIl 60

SHARP
PC-2600

t2

16

10

12

EMO 666

HEWLETT-PACKARD
9815 A

13

2

COMPUCORP
450

1

FIRMA
model

DISPLEJ

.

,

'.

10
(nebo 20
znak1'1)

1

I

10

1

10
(nebo 16
znaků)

1

8 (+0
12
(nebo 16
znaků)

obrazovka
15 x 80 zn.
10

3

Počet
počet
cifer
reg\str1'1
mantisy
v reglstrl1 počet cifer
mantisy
paměti
. vreglstru
na displeji
6

5

40
až
100

480
až
1920

512
až
2048

28
až
98

..

472
až
2008

832
1856
3904
8000

69
aJ!
261

112
240
496
1008

8

pro data

--

9

ne

magnetické ětitky

-

-

-

nemá

psaci stroj (pevný
válec, kulová hlava)
tiskárna
sDímač a děrovač
pásky
snímač graflckýchěUtků.
disková jednotka
pro ohebné disky

-

magnetické !!titky

"

ano

pf1davný ROM Pl"O
16 x 2048 instr. '
- proužková tiskárna
- psací stroj
(CONSUL 260)
, - snimač a děrovač
pásky
,- soul'adI\lcový
zapisovač
- vedlejěí zaMzeni
nestandardni

-

veěkeré existující perlferle pro HP sérle 9800
s výjimkoU obrazovky
a velkého disku.

,

,

.

'.

tlskarna; -dálnopIs;
dalěi dlskgvé jednotky;
jednotka' smag. páskoú
samoO. PQčitače

,-

.-

Periferní zaMzenl-

kalletcvá magnetická
páska (nový typ)

kasetová magnetická
páska

2 jed.notky pro 'ohebné
disky

7

programová

vN1!:JSl P AM1!:Ť
zabudovaná
v kalkulátoru

ano

ano

ano

paměťový
prostor
zaměnítelný

'.

P AMjj:Ť

maximálni
počet
ulolených
instrukcí

8192 slabik' (byt1'1)

4

maxlmálni
počet
člselných
registr1'1

OPERAŮNl

proužková
tepelná

proužková
(57 nim)
elektl'ostatlcký pal>ír

proužková
tepelná
'(16 znaků)

ne

pr01ilUwvŘ

10

Vlalltn1
tiskárna
.

..

11

..

aritmetický
se závorkami
(9 úrovní závorek)

aritmetický

aritmetický

aritmetický

AL 400
Assembler
Language

'.

Programovací jazyk

13

12,13,14

1,2

.

Poznámka
číslo

I, 15
ano
(do úrovně 7)

ano
(do úrovně 8)

I, 5, 16
ano
(do úrovně 4)

ano
(do úrovnč 2)

I

ano
(doůrovně 6)

12

Programované
podprogramy
a funkce

Geodetický a kartografický obzor
180 roěník 22/64, ěíslo 6/1976

VN:!tJšf
PAM:!tŤ

zabudovaná
v kalkulátoru
počet
slabik
(bytů)

HEWLETT-PACKARD
9825 A

6844
15036
23228
31420

Mlero Computer
Maohines
MCMj70

32 znaků
(programový
řádek = 85
znaků)
..

16

I
I

ano

1500
a!
8000

kasetovli.'
magnetická
páska
(nový typ)

Veěkeré existujicí tepelná
periferie pro HP
proullková
Berle9800 s vý(57 mm)
jimkou obrazovky 16 znaků
a velkého disku.
Vedlejěi zatlzení
přes HP-lB. Propojeni s druhým
HP 9825 nebo
9815

2 jednotky
s kasetovými
mag.
páskami

Veěkeré bě!népe rft{jriei V'edlejě\
zatlzení; vnějěí
ferrítová paměť

ne

algebraickt
autokodHPL
(s prvky vyěěich programovaclch
jazyků)

APL
(virtuální
pamM)

1,15,
17,20.
21

I ano

15, t2,
23

I

I
OLIVETTI
P 6060

32 znaktl
(programový
řádek·80
znak1i)'

8000
alf,
48000

2 jednotky
pro ohebné
disky

ano

I

I

j

I

I

I

I
grafická
obrazovka
(s paměťovou
vrstvou)
72 x 35 =
~ 2520 znak1i
1024 x 780 =
= 798720
bodů

6000
alf,
30000

I
kasetová
magnetická
páska
(nový typ)

Veěkere bělf,népe- tepelna
riferie; Převodník 80 znak1i
pro styk B mag.
páskou samočinného počitače
Vedlejěi zařízení
přes ICU

BA8IC
ABBembler
Language

-

BA8IC
doplněný
příkazy
pro kresleni

-

bělf,néperiferie
ruční řízení
kresby
tepelná tiskár.
na (15 seo pro
otisk celého
obsahu obrazovky)
jiný výpočetni
systém (včetně
samočínného
počítače)

ano

I, I.

21

-

FORTRAN

I ano

U) ve čtvrtém regístru díspleje se zobrazuje adresa a kód přlětl

IPN - inversni polská notace (způsob vysazováni operátorů)
1) novinka roku 1976
2) zatím neúplné informace
3) kapesní jen v tab. č. 2
4) stolní jen v tab. č. 2
5) dělením regístr1i (SPLIT, INTEGER) se docíll zvýěené kapacíty pamětí pro málocíferná čísla
6) čtyři l1hlové míry: grady, radiany, stupně dělené dekadicky,
stupně-mínuty-vteřiny
7) ttl úhlové míry: grady, stupně dělené dekadicky, radiany
8) aritmetické operace i v paměťových r6gistrech
9) digitální stopky s molf,nostíregistrace alf,10 mezičasů
10) de8&tulf,ivatelských funkcí (podprogramů) lze vyvolat přímo
11) kapesnľ přistroj se pro tisk vkládá do schránky ve speciální
malé stolni thermotískárně
12) molf,nostnepřímého adresování paměťových registrů
13) molf,nostpřipojení baterie - při výpadku sítě se automatícky
zapojí a výpočet pokračuje

operace
15) nový typ kasetové magnctícké pásky se zvýěenou rychlosti
16) automatická registrace odpovědí (ano, ne, nepoulf,ili. není
známo, zadám) po polf,adavcích vstupu hodnot
17) omezený počet proměnných: 26 jednoduchých a 26 poli
18) lf,iváklávesnice - v pruběhu výpočtu programem je klávesnice
a displej současně k disposící pro jíné ruční výpočty
19) maximální rozsah čísel 10±308
20) maxímální rozsah čísel 10±511
21) zvýšená rychlost vstupu a výstupů pro vnějě\ zatlzení
22) virtuální paměť - za operační parně(. se povalf,uje jednak
prostor paměti uvnitř
ptlstroje,
Jednak z,volený rozsah
magnetické pásky v kasetě. Systém si sám organizuje všechny
pottebné přenosy informací.
23) Pole lze definovat alf,do 32 rozměru (32 index1i)
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Lektorovah

Ing. Milan Klimel,
Geodézle, n. p., Brno

Zem c e v, A· S.: TO!pografioko-geodeUcké podklady Černrozemního rajónu RSFSR, s. 1-5.
Důstojlně vstříc 25. sjezdu KSSS!
Va s i I e v s k i j, O. V.: Na počelst 10. pěNletky, s. 7-8.
Sa fr o u o v, V. S.: Topografická skupina vysokékvaHty,s. 8-10.
K o va r č u k, V. M.: HOlspodařit každou
minutou,
5. 10-11.
Boj k o v, V. V. - L u t f u II in, r. A.: Přesnost mlčení
souřad.ni'c st,anic pozorOivání la drah družÍ'C měřením
vzdáleností k umělým družicím Země, s. 11-22.
Markuze,
Ju. - Kiselev,
M. 1. Česnakov,
J u. M.:Program vyrovnání polygono'Vých sHí na počít,ač:i BESM-6, s. 22-25.
Rod i o n o v, V. S.: O ,kolntTole jedno:tlivéhJo 'P,roUnání
zpět, s. 26-29.
N o va 's ad, V. S.: Jeden způsob vyhledání st!aibilizační
z'll8č:ky bodu, S. 29-30.
Bab ,a j a n, G. A. - T ap I a s v i I i, 1. A.: Hydrostatická nivellac8' na 'přehradní zdi TOlktogulslké hydflOelektrámy, s. 31-32.
P a v I o 'v, V. 1.: Evidence vlivu zakřivení Země přI vyTa1vnaváuí fototri,angulačních sítí, '5. 33-35.
Ma n t r o v, A. 1.: Vliv pOSUillU
,oibra'zuna obrazové vllastnosti leteckých měhckých snímku, s. 36-40.
K u t u z ,ov a, O. 1.: Měřítko cylindrického sn ímlku, 5.
41-43.
K on š in, M. D.: Norma fotogrammetrlické termino,I'Ogie
GOST 21002-75, s. 44.
K r o n rod, M. A.: Tvorba f,Otomapy na p,očíta,či, s.
45-49.
Rad č e n ,k o, J u. N. - S bit n e v a, T. A. - S e Irg uni n, Je. G.: Zkušen'ols'ti s pOiužitím elelktron,ilckého vyhotorvelllí barevných výtažků 'a elektron;iClké ,korekce
barev při repmdukci mapo'vých orig1nálu, s. 49-55.
V I a s o v, V. D.: O přesnolsti určení kubatm, s. 56-59.
F i a I ,k o v, D. 1.: PrukapníJk přesné nivellalce A. A. Aleksand,rlov, '5. 59-60.
Por t n o v, M. G.: Uzavírají se ,kolektivní smlouvy,
s. 60-6l.
Na kolegiu HI,avní správy geoldézie a kar!togr:afie při
SovMu ll'in1istru SSSR a v presidiu ÚV ordbO'rovéhosvazu pracujících
v obLasti geologiekého
p,růzkumu,
s. 62-65.
L ,a ten k o, Je. A.: Na komfEl'renlci ředHe'lu Istředních
odbDlruých Š'ko:1v resortu Hlavní 'slprá:vy geodéziea
kartografie, s. 66-67.
Ly s kov, G. A. - K ir i I en ko, V. S.: Všesvazová '(mnference o pr'Clblémech pozemní 'stereofotogr'amme't'rie,
s.67-68.
Bo g d a n o v, B. G.: Konference o mapování ve velllkých
měmkách, s. 68-69.
A b r ,a m 'o v ii Č, J u, S.: Kontrola nivelačníchzá:pisníků
s použitím automatu "Ascclta", s. 69-72.

H IQ ff ma n n, C.: Smirnova metoda rozpl'acování ,osobních a kolektivních tvurčích plánů na zvýšení produktivity práce, s. 401-405.
N a u m o v, Ja. V.: Výzkum recentních pohybu zemské kury - jeden z nejdiiležitějších úkolu geodézie,
s. 405-408.
Li e ber a s c h, R.: Některé aspekty hodnocení kvality
v geodézii, s. 408-409.

S tec her t, W.: Použití fotogrammetrie pro katastrální
měření většího rozsahu, s. 410-413.
To b i s, F.: Generalizace a technologické problémy při
vyhotovování geologických map, s. 413-417.
K raka u, W.: Digitální střadač informací nutný
předpo'klad
automatizace
v tematické
kartografii
v územním plánování, s. 418-420.
Bon a u, U.: Význam technické normy TGL 26711 "Mapy
velkého měřítka" pro geodetické podklady a práce
při melioracích, SI.420---422.
L o r e n z, W.: Stanovisko k U. Bonau: Význam technické
normy TGL 26711 .,Mapy velkého měřítka" pro geologické podklady a práce při melioracích, s. 422.
Z i m m e r ma n n, B.: Eratosthenes - antický geodet,
s. 423-427.
K I e i <lL,K. H.: Urychlení technické nivelace, SI.425-427.
B,au e r, M.: Označování a určení délek drah při rekonstrukci erfurtského velodromu, s. 428-429.

Vermessungstechnik,

ě. 12/75

D e u m I i c h, F.: Aktuální problémy tvurčí práce v geodézii, fotogrammetrii a kartografii, s, 441-443.
K r li.m e r, J. - R a s c h e, W. 20 let fotogrammetrické
výroby ve státní geodetické a kartografické službě Německé demokratické republiky, s. 443-446.
Mo n t a g, H.: Metody mořské geodézie, 451-453.
S c h i f f n e r, S.: Fotogrammetrie
při výzkumu moře,
s. 454-455.
N i s c han,
H. - P a 'li z e r, L.: Technologie vyhotovení
listu mapy světa 1:2 500 000, s. 456-459.
Krakau,
W. - Roubitsche.k,
W.: Principy vyhotovení "mapy pro sčítání obyvatelstva, povolání, bytového fondu a budov 1971" v NDR, s. 460-463.
H a a c k , E.: Základní mapy pro tematicko-kartografické
vyjádření teritoriál'ní struktury, s. 463-465.
T i e m a n n, H. Technologické varianty zhuštění polohorvé sítě pro mapování
ve velkých
měřítkách,
s.465-467.
E I:s tne r, C.: O časorvýc'h změnách tíže, s. 468-471.
S c h o e ps, D.: Ginovanni Cassini a francouzská stupňová měření v 17. a 18. století, s. 471-472.
PrzeglQd geodezijny

ě. 12/75

Lip er t, C.: 30 let
spo1ečens ké
práce
geodetu,
s. 465-472.
Ty m'O w s 'k i, S. J.: O úkoleich ,a práci geode,tu v 'olblasti
roz;v1ojezerrnědělstrví,s. 472-474.
T r a u 't s o I t, S.: Zaseldání Immise 7 FIC, s. 474-476.
S o I a r i, R.: Představitelům vlády a drahým pOlls·kýmkolegum, s. 476-477.
Jan u IS z:k 'D, T.: Z problému rekultivace a hOlspodaření
s pUldou v košal'iňském vojvodství, s. 477-480.
Król,
P. - Raniecki,
W.: Úloha geodézie ve zdokonalO'ván'í iill'vestičníiho procelsu v rámci bytových stavebních d'ružstev, s. 480-482.
Ga lk a, C. - K o w a I s k i, R. - P ,oI a k, M.: Ko.noe'pcesítě se změř,enými úhly a dél~ami k určování absolutních ve'hčin :horizontálních posunu bodu na území LGMO, s. 483-486.
Bar I i 'k, M. - Ma g Ira Íl s k i, S.: Kv,aliHkační zkoušky
ve1lmi přesných n1ivelačních přístroju Qpton Ni a Zeiss
Ni 002 s '8utomati'ckou horizontací, s. 487-490.
L i s i e w i c z, S.: Určení vertikálních posunust,aveib při
použití Elllektmnieké výpočetní technůky, s. 491-492.
B uch o I c, 1.: ÚVlahy'Ze soudní síně, s. 492.
B 'u j a k i e w i c z, A.: Přizpůsobení nemetrických kamer
k přesným měřením, s. 496-498.
G e dym i n, W.: ZdokOlnalelnýsystém výpo,čtu souřadnic
poloh,opisných bodfJ na počí,taó GEO 2, 's. 499-500.
Informativní mapy o programEl'cll z oblasti geodézie a
k,artogrlafi,e, s. 500.
1

>-..

Au1lomobil se stává nejvyhledávanějším
a IlJejpoužívanějším dopravním prostiíedkem dnešní doby a v budoucnu je třeba počítat s jeho dalším rozšířením.
Postupné vylučování závad subjektivním způsobem bude v budoucnu nutIlO opustit, protože vede k neúměrně velké spotřebě náhradních dílů i pracovního času .
Novinka SNTL
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Diagnostika osobních automobilů

.4-J

Ověřování bezpečného

a hospodárného

provozu

Jednotlivé kontroly jsou seřazeny do návazného sledu a v příslušných
kapitoliích
je
podrobně vysvětlena jejich teoretická podstata a metodika řešení s uvedením typických
představitelů
současně vyráběných diagnostických
přístrojů. Pozornost je věnována jak
otázkám organizace a ekonomiky těchto provozů, tak i problematice spojené s jejich
výstavbou.

"CI)

.::tU

o-

e
..c

•

Použití metody CPM při sestav,ování technologického
projektu
modelu
diagnostické linkv
• Postup diagnostických
a kontrolních úkonů při ověřování technického stavu automobili'1
• Mytí podvozku a karosérie osobních automobilů
• Technologický půdorys diagnostické linky
• Kontrola podvozku akarosérie
automobilu
• Kontrola bezpečnostních
pásů
• Kontrola technického stavu kol
• Kontrola tlaku v pneumatikách
• Kontrola tlumičů pérování a pérovací soustavy
• Kontrola účinku hrzd a brzdové soustavy
• Kontrola vyvážení kol a odrušení elektrických
zdrojů
• Kontrola signální soustavy automobilu
• Kontrola hlavních světlometů
• Kontrola geometrie řízení automobilu
• Kontrola rychloměru
• Kontrola pohybových vlastností automobilu
• Kontrola motoru (motortest)
• Studie technologických
projektů diagnostických
pracovišf a středisE'k
• Ekonomická efektivnost servisně diagnostických
provozů
Doporučené ČSN

u
CI)
.4-J

..-

>

.4-J

CI)

CI)
.4-J

ro
ro

."

.::tro

Kniha je určena všem pracovniki'lm s vysokoškolským i slředoškolským
vzděláním vautoservisech a opravnách, pracovníkllID. technického
rozvoje, racionalizaco,
investiční
výstavby. Vhodná pomůrka pro výuku na učňovských školách, středních průmvslových
školách, závodních školách práce a v imtoškolách.
320 stran, 329 ohrázkíl, 4 tahulky, váz. 31 Kčs.
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Ing. Jiří Košek-MilosIav

Údržba,

Z

opravy a seřizování

412, 416, 417, 43),

ti')

automobilu

Vlastislav

ro

.">-..

MOSKVIČ 408,

434

Ridičům a majitelům vozů Moskvič, opravářům a pracovníkům
488 stran, 344 obrázkíl, 29 tahulek, váz. 35 Kčs.

O

>

Beran:

servisních

stanic:.

Šlehofer:

Údržba a opravy vozů Trabant 600 a 60 I

(Knižnice

motoristy)

Obsahuje všechny pokyny pro údržbářské a opravářské práce na vozech Trabant v rozsahu hěžných a středních oprav. Řidičům, opravářům a údržbářílm v servisech a opravnách.
2. vydání. 336 stran, 242 obrázků, 19 tabulek, váz. 23 Kčs.

--

Zde odstřihněte

a pošlete

na adresu

SNTL -

Nakladatelství
technické
1, Spálend 51.

113 02 Praha
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Objednávám( e) záv<lzně ...

výtisků

Bedroli: Diagnostika

výtisků Košek ~'" Beran:

osobních

Údržba,

automobilů

opravy

a

seřizováni

automobilů
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