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Ing. Ondrej Michalko.
predseda Slovenského úradu geodéziea kartografie

Vstupujeme do historického roku v živote nášho
ludu a' v živote ludstva vélbec. Pred 30 rokmi
slávna Červená armáda rozdrtila fašizmus a ukončila tak útrapy všetkých porobených národov,
ukončila utrpenie a biedu miliónov ludí v celej
Európe i Ázii a ukázala cestu ostatným národom,
ktoré
trpeli
pod jarmom kolonializmu,
cestu
k oslobodeniu, nezávislosti a slobodnému rozvoju
vlastných národných záujmov, rozvoju vlastného
národného
hospodárstva,
bez
vykorisťovania
a zbedačovania zahraničnými monopolmi. Pred 30
rokmi začala nová etapa vo vývoji ludstva. Po porážke fašizmu a v mnohých štátoch vnútornej reakcie, kolaborantov
a zradcov, nastúpili
ďalši.e
európske národy na cestu budovania socializmu
vo svojich krajinách. Takto vznikla svetová socialistická sústava, ktorá bol a od začiatku, a je
i dnes, velkou prekážkou a hradbou pre vojny'chtivé imperialistické štáty, ktoré v priebehu posledných 30 rokov viackrát sa snažili tento mierový vývoj znemožniť, zmariť, a to lokálnymi vojnami, či už v Kórei, Laose, Vietname, na Strednomvýchode a inde. Svetová socialistická sústava
z roka na rok silnie a získava čoraz vačšiu autoritu. Veď napr., ak štáty RVHP dnes predstavujú
18 % územia sveta s 10 % obyvatelstva, na svetovej priemyselnej produkcii sa podielajú vyše 33
percentami. Predstavujú teda najpriemyselnejšiu
oblasť sveta.
V práve uplynulom roku sme si pripumenuli
30. výročie
Slovenského
národného
povstania,
ktore malu hlboký internacionálny
charakter.
V ňom bojovali príslušníci všetkých národov, ktorénenávideli
fašizmus, a v slovenských horách
bojovali aj za slobodu svojej vlasti. Pripomenuli
sme si, že historický význam SNP spočíval v tom,
že bol začiatkom našej národnej a demokratickej
revolúcie, ktorá je nezastupitelnou etapou na ceste k národnému a sociálnemu oslobodeniu.
Slovenské národné povstanie vošlo taK do dejín našich národov ako nástup k uskutečňovaniu
politických, hospodárskych,
sociálnych a kultúrnych premien, ktoré vyústili v socialistickú prestavbu spoločnosti až po úplnej porážke fašizmu
slávnou Červenou armádou v máji 1945-eho roku
a po porážke vnútornej reakcie vo februári 1948.
Teda na prelome rokov 1974~1975 si pripomíname slávne bojové události našich národov pri
obrovskej vojenskej, materiálnej i morálnej pod-

1975/1

pore Sovietskeho zvazu, a to nielen pri oslobodzovaní našej vlasti od fašizmu a vnútornej i vonkajšej reakcie, ale i trvalej a sústavnej pomoci
pri budovaní socializmu v našej vlasti. Takto vznikali a formovali sa trvalé hodnoty, ktoré sa stali
základom dnešného života. Tieto hodnoty sú výsled)mm revolučného zápasu, velkých obetí, výsledkom ozbrojeného boja a budovatelského úsilia
nášho ludu. Uvedomelým budovaním rozvinutéj
socialistickej
spoločnosti, ktoré sa uskutočňúje
v tesnej jednote s bratskými socialisickými krajinami na čeie so Sovietským zvazom, najlepšie
napÍňame
odkaz bojovníkov za naše národné
a sociálne oslobodenie.
V minulom roku sme si pripomenuli aj 20. výročie z'jednotenia našej služby. Konšta.tovali sme,
že najvyššieho docenenia geodézie akartografie,
a tým i jej najvačšieho
rozmachu sa dostáva
v socialistickej spoločnosti. Velký rozvoj investične] výstavby najrélznejšieho druhu a technického
podnikania vélbec kládol hneď od začiatku, a kladie i dnes, na našu službu velké požiadavky, 'či
už išlo o vybudovanie geodetických základov polohopisných a výškopisných, vyhotovovanie máp
najrélznejšieho druhu pre hospodársku výstavbu; na
účely plánovania
a projektovania,
ďal13j tVGrbu
télznych kartografických
diel pre školy a verejnost Tedanaša služba nadobúdala čoraz vačšieho
významu až za socializmu a preto tak starostlivo
sledujeme program rozvoj a nášho národnéhohospodárstva, vytýčený zjá.zdmi našej strany.
Dnes, keď stojíme na prahu posledného roka
piatej paťročnice a rozpisujeme úlohy pláÍlU na
tento rok, rozpisujeme ich tak, aby úlohy nielen
roku 1975, ale i celej paťročnice boli splnené.
Jeto plán progresívny, ale splnitelný. Takto SOIll
konštatoval i vo svojolll príspevku v GaKO na začiatku tejto paťročnice, že úlohy paťročného' planu rezortu sít sícenáročné,
ale splnitelné pri využití všetkých zdrojov rastu produktivity práce,
pri správnom usmernení socialistického súťaženia
a rozvojapracovnejiniciatfvy.
Terajším rozpisótn
plánu na posledný rok paťročnice to vlastne potvrdzujeme.
K plneniu úloh plánu 4 rokov paťročnice napomáhalinám
a stali sa nám 'smernicoua
impulzom
závazné stranícke
dokumenty, počnúc závermi
XIV. ijazdu KSČll zjazdu '.KSS k piátemu 'pliťročnému plánu, á,ko aj závery plén ÚV' KSC
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a ÚV KSS k jednotlivým problémom rozvoj a národného hospodárstva
a celej socialistickej
spoločnosti. lšlo o uznesenia strany k ekonomickým
otázkám,
k rozvoj u polnohospodárskej
výroby,
k ideologickej
práci, k zapájaniu sa technickej
inteligencie
do riešenia
národohospodárskych
úloh, o mladej generácii, k vedeckotechnickému
rozvoj u a nakoniec novembrové plénum ÚV KSČ
z tohto roku o zabezpečovaní záverov XIV. zjazdu
a úlohách na rok 1975.
Všetky tieto uzneseniá sme rozpracovali na podmienky rezortu a sústavne hodnotíme ich plnenie.
I keď v záveroch XIV. zjazdu KSČ osobitne sa neukladalo nášmu rezortu, ale vzhfadom na to, že
zabezpečujeme velmi závažné úlohy pre rozvoj celého nášho národného hospodárstva, pre sociálny
a kultúrny rozvoj celej našej spoločnosti, našli
sme svoje miesto, svoje úlohy v týchto uzneseniach
a záveroch a ich rozpracovanie
a hlavne sledovanie realizácie nám napomáha plnit úlohy rezortného plánu v jednotlivých rokoch.
Závery
týchto
uznesení
dávali nám presnú
orientáciu jednak pri zostavovaní plánov pri určovaní hlavných program ov a smerov rozvoja, ako
aj pri ich realizácii na základe široko rozvinutej
social1stickej súťaže, angažovanosti všetkých pracovnIkov rezortu, či už na plnenI dlhodobých rezortných úloh, ako sú: dobudovanie a obnova mapového fondu máp velkých mierok (uznesenia
vlády SSR Č. 134/1971 J, evidencia nehnutelností
(zákon č. 22/1964 Zb.), tak i na rozširovanI služieb
pri vyhotovovanI geometrických plánov pre socialistické organizácie i obyvateIstvo.
Mohutná investičná výstavba na Slovensku sa
prejavila zvlášť na tomto úseku našich prác, a to
či už v priemysle, polJ,1ohospodárstve, kultúre, ale
i vo výstavbe rodinných domkov, ktorá nasvedčuje o sústavnom zvyšovanI životnej úrovne nášho
ludu, čo je základnou
úlohou programu politiky
našej strany. I ostatné práce boli plnené podla
požiadaviek obyvatelov, no v rámci kapacitných
možností našich organizáci!, či to už boli speciálne geodetické práce v priemysle, doprave, polnohospodárstve, vodohospodárstve
alebo v iných ob··
lastiach národného hospodárstva. Na všetky tietl)
práce sa požiadavky sústavne zvyšujú a sú zaraďované do plánov našich organizáci! aj v roku
1975.
Ako som spomInal, rozvoj geodézie a kartografie zaznamenal
najvličšI rozmach za socializmu
pri budovaní rozvinutej socialistickej
spoločnosti.
Pretože naše práce sú potrebné pre rozvoj takmer
všetkých odvetvI národného hospodárstva, musIme
i svoje plány stavať v súlade s požiadavkami týchto odvetvI.
Plánované
riadenie
národného
hospodárstva
v súčasnej etape vývoj a nestačI už len s metod!koupiiťročného
plánu, ale vyžaduje rozpracovať
a využif celý komplex vedeckých metád, rozvinúť
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teáriu a prax prognostiky na základe nových vedeckých
oblastI. V súčasnosti
sa uplatňovanie
prognostiky chápe ako použIvanie nástroja riadenia
v oblasti dlhodobého plánovania. Za tým účelom
sme vypracovali na základe "Prognózy vývoja geo·
dézie a kartografie v ČSSR" "Koncepciu rozvoja
geodézie a kartografie do roku 1990", nadviizujúc
na závery XIV. zjazdu strany a prIslušné uznesenia vlády, ktoré prikazujú sústredit prácu vedeckovýskumnej a vývojovej základne na riešenie roz·
hodujúciCh výskumno-vývojových
program ov. Oblasťou, ktorá si predovšetkým
zaslúži pozornosť
výskumu je dynamika
rozvoja
československej
ekonomiky a vplyv vedeckotechnickej
revolúcie na
jej ďalší rozvoj.
Obdobne aj v rámci krajov boli spracované krajské koncepcie rozvoja geodézie a kartografie do
roku 1980 s výhladom do roku 1990 na základe
dostupných podkladov a požiadaviek mimorezortných orgánov a organizáci!. Tieto tvoria podklad
pre zostavenie šiestého piiťročného plánu rezortu,
pretože obsahujú súhrn
podrobných
informácií
o stave a výhlade koncepčných
zámerov až do
realizačnej podoby.
Pravda, všetky tieto úlohy dajú sa plnit len cestou sústavného a cielavedomého
využívania najnovšIch poznaktov vedy a techniky, ktorá sa pre··
javI v progresívnych
technolágiách
geodetickej
a kartografickej
výroby, zavádzaním mechanizácie
a automatizácie týchto prác. Zámery rozvoja automatizácie v rezorte obsahujú "Program automatizácie ...
a dodatok k nemu. Podla tohto programu bolo vybudované výpočtové
stredisko pri
Geodetickom ústave, n. p. v Bratislave s celoslovenskou posobnosťou (pri Geodetickom ústave n. p.
v Prahe pre ČSR) a tiež automatizačné strediská
v jednotlivých krajoch n. p. Geodézia. Toto organizačné členenie zabezpečuje realizáciu programu
automatizácie v oblasti mapovania a údržby máp
velkých mierok, evidencie nehnutefností
a automatizácie riadenia a ekonomických agend. Taktu
sa v geodetických
a kartografických
prácach
uplatňujú racionalizačné faktory za účelom zvyšovania efektívnosti výroby, čo nachádza svoj konkrétny výraz v komplexnej socialistickej racionalizácii.
Význam prác na dlhodobých výhladoch
v celom národnom hospodárstve bol zdoraznený i XIV.
zjazdom KSČ, a preto sa i v rezorte geodézie
a kartografie v SSR a ČSR koncepčným prácam
venuje taká pozornost
Pri zostavení a rozpise
plánu na rok 1975 hodnotíme celú piatu piiťročnicu a na základe dlhodobej koncepcie a najmii
krajských
koncepci!
pripravujeme
už podklady
pre šiesty piiťročný plán.
H

Som presvedčený, že plán roku 1975, ako všetky
plány doteraz, splnIme, tým i plán piatej piiťročnice a prispejeme takto k rozvoju nášho národného
hospodárstva a celej socialistickej spoločnosti.
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Užití Čeby~evova a variačního kritéria
v konformním zobrazení

K základním kritériím, užívaným pro srovnání různých druhů kartografických zobrazení patří především
kritéria deformační. Jejich užití pro uvedený účel nečiní zpravidla při zpracování na samočinném počítači
potíže. Obtížné je však nalezení metody, vedoucí k vyvození zobrazovacích rovnic takového zobrazení, které
splňuje např. podmínku minimalizace některého z charakteristických funkcionálů, o nichž pojednává např.
práce [2].
.
V článku podáme výsledky, kterých bylo mj. dosaženo při řešení dvou diplomních úkolů, zadaných
ve šk. roce 1973/74 na katedře mapování a kartografie
fakulty stavební ČVUT v Praze (práce [3], [5]).

2. Užitá symbolika
Při výkladu užijeme symboliky převážně z lit. [1]:
x, y - pravoúhlé rovinné souřadnice
U, V - zeměpisné souřadnice na referenční kouli
S, D - kartografické souřadnice na referenční kouli
Q
- izometrická šířka na referenční kouli
m
- délkové zkreslení
Li
- plocha zobrazované oblasti
e
- střední kvadratické zkreslení délek (blíže viz
další text)
a, b - poloosy Tissotovy indikatrix
o
- obrys zobrazované oblasti
Při dalších úvahách budeme předpokládat poloměr
referenční koule R = 1, neboť řešení - jak známo jsou prakticky na poloměru nezávislá.

Minimalizaci zkreslení v kartografických zobrazeních
je možno chápat dvěma základními zpúsoby:
a) Minimalizaci provádíme na základě tzv. kritéria
Čebyševova
- pak mluvíme často o tzv. minimaximálním typu zobrazení. Uvedené kritérium
bylo dosud aplikováno pouze na konformním zobrazení. Podle Oebyševova kritéria je nejlepší takové
konformní zobrazení, v němž se délkové zkreslení m
pro danou oblast nejméně liší od jednotky, neboli
ln m se nejméně liší od nuly. Na základě takového
kritéria byl vyvozen teorém Čebyšev-Gravúv, podle
něhož pro splnění Čebyševova kritéria v konformním
zobrazení musí platit nutná a postačující podmínka,
aby na obrysu zobrazované oblasti bylo délkové
zkreslení konstantní.
b) Minimalizaci provádíme na základě variačních
kritérií
- pak mluvíme o tzv. variačních typech
zobrazení. Při minimalizaci uvažujeme charakteristický funkcionál

který múžeme v některých případech aproximovat
součtem. Pro výpočet hodnoty e je možno - jak je
.ukázáno v práci [2] - užívat různých kritérií. V našem případě bylo užito kritéria Airy-Kavrajského
e2

1

= 2" (In2 a

2

b),

(3.2)

které při konformním zobrazení přechází na tvar
e2

= In2 m.

(3.3)

Obtížnost ř'ešení při užití variačních kritérií je
ukázána např. v práci [4]. Schůdným se stává řešení
pro konformní zobrazení, které bylo zpracováno
v práci [5]. Ukážeme zde (odst. 4) metodu a její výsledky při řešení pro větší zobrazovanou oblast ("malá
měřítka") a výsledky porovnáme s řešením podle kritéria Čebyševova.
Teorie vyvození konformního zobrazení podle
Čebyševova kritéria je podána např. v práci [6]. V dalším (odst. 5) uvedeme výsledky metody pro posouzení
přínosu při aplikaci na území ČSSR ve srovnání s konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze (Křovákovo zobrazení) podle práce [3].

4. Užití variačního kritéria pro konformní zobrazení
většího území a porovnání s výsledky podle kritéria
ť1ebyševova
Obecné řešení kartografického zobrazení podle variačního kritéria je - jak již bylo dříve řečeno - poměrně
složitou záležitostí. Aproximativně je úloha řešena
v současné době v připravované práci na katedře mapování a kartografie. Pro konformní zobrazení se úloha
podstatně zjednoduší, jak dále ukážeme.
Použijeme podmínky minimalizace funkcionálu
(3.1). Aplikaci provedeme na oblast gecgrafického lichoběžníka o okrajových zeměpisných šířkách Ul> U2
a zeměpisných délkách redukovaných ke střednímu
poledníku - Vl>
Vi' Je zřejmé, že můžeme pak vzhledem k symetrii - minimalizovat funk~ionál
u,v.
I = S Jln2 m.cos UdU d V.
(4.1)

+

u.o

Je tedy úloha formulována tak, že hledáme funkci pro
ln m takovou, při níž je hodnota I pro oblast geografického lichoběžníka minimální. Při zavedení substitucí
!;

-

u,v.

I

= SS
u.o

(u -ln

cos U)2 cos UdU

dV.

(4.3)

Dá se ukázat (viz např. [6]), že při konformním zobrazení řešení Laplaceovy rovnice

a2u

aQ2
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+ In

a2u

+ aV2

=

O

(4.4)
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ku symetrie podle středního poledníka mají tvar:
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Vi f Q2 cos

= VI f Q4 cos U d U u,

u,

U,

P14

"P2 = Q2_ V2
"Ps = QS-3Q
V2
"P4 = Q4 - 6Q2 V2

S

= VI

S

2 Vi

QScos U d U -

u,

=~

u,

+ V4.

f

+ ~t

Q cos U d U
u,

P22

je řešením Laplaceovy rovnice, a můžeme proto (4.6)
uvážit ve virraze (4.3). Omezíme úvahu pro n = 4,
takže minimalizací (4.3) najdeme 5 koeficientů aí
(i = O, 1, ... ,4). Z podmínek

(la.

u,

U,

a;"Pí

i=O

~I

S Q4 cos U d U -

= VI

~i

2

U,

+

S Q2COS U d U +
U,

(sin U2

~~o

-

sin Ul)

VS US' QScos

P2S= VI Us' Q5cos UdU-4-{

= O (i = O, 1, ... ,4)

U,

vznikne systém 5 rovnic pro určení hledaných koefi·
cientů. Označíme.lipřitom
(analogicky podle [6])

VS Us' Q
+ 3 tf

= ff 'l/Wk cos UdU d V

(4.8)

= VI

+ alPOI + a2P02 + asPos
+ alPU + a2P12 + aaPIs
+ alP21 + a2P22 + a P
+ alP + a2PS2 + aSP
+ UtP41 + a2P42 + a3ť43
S

SI

33

+ a4P04 = Fo
+ a4Pl4 = F
+ a4P24 =F2 (4.10)
+ a4PS4 = Fs
+ a4P44 = F4·

PSS·= VI

J

S Q6 cos UdU

+

9 ~~

S Q2 cos UdU
U,

u,

S

Q7 cos U d U -

sin Ul)

Vi

.

S Q cos UdU

2Vi

U,

~ ..~~ (sin U2 -

S

QScos U d U -

=

VI

P44

= VI uS' Q6 cos UdU

+ 38

-4Vi

+

VS SU'
Q4 cos UdU5
.

u,

f

.

V7US'

Q6 cos U dU-12-f

U,

+vt(··u
9 sm

sin Ul)

f

'0=

P12=

ViS Q3COS UdU-,
U,

o

U,

;

fQcos

•

.

'U)1

2-S111

VI j ln cos U.cos
U,

UdU'

o

U,

UdU

FI

= VI f Q ln cos U. cos U d U
U,

U,
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Q2coS UdU
~

U,

Q2 cos U d U

Q cos U d U

_1

U,

U,

Ul
U,

VI f
37

u,

. U,

Q2 cos UdU

QScos U d U +
U,

·U,

Pn

S

u,

u,
u,
Q4 ~os U dU-

3 Vi

U,

Vřf
+ 19 T

~

+'

U,

(přičemž platí, že

U2 -

Ul)

u,

PS4 = VI

~i (sin

(sin U2-siIi

6..!it S Q4 cos [T dU

-

U,

--'

:- .

U,

Ul

= V~J Q3 co~ UdU -

= VI

~

U,

Ul)

·.u,
u,
P04

-

U,

U,
U,

P03

Q2 cos UdU

0·0

VI SQ2 cos UdU

~rS Q4 cos UdU

U,

I

2S

S

U,

U,
U,

==

7

U,

zmíněný systém ve tvaru:

V systému (4.10) značí po úpravách

P02

-

U,

~ 7 ~~

pak podle (4.7) dostáváme

POI=

Q6 cos UdU

(4.9)

U,O

u,
VI j Q cos U d U

S

U,

U,V,

= f f "Rkln cos U.cos UdU d V,

Pík =Pkí):
Poo = VI (sin U2 -sin

u,

U,

P24

aoPoo
a()PIO
aOP20
aoPso
aOP40

cos U d U

U,

U,O

Fk

UdU+

U,

U,V,

Pík

Q3 cos U d U +

u,

n

U

U dU

u,

+
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U,

F2

S

= VI Q2ln cos U.cos UdUU,

- -+ SU'
VS

ln cos U.cos UdU

U,
U,

Fs

= VI S QSln cos U. cos U d U U,
U,

-

Vf J Q ln cos U. cos U d U
Uil

U,

F4=

VISQ4lncos

U.cos UdU-

U,
U,

-

2 Vf S Q2 ln cos U. cos U d U

+

U,

U,

+

V'
51

J

ln cos U.cos UdU.

U,

Přimá integrace v některých případech (4.11)
a (4.12) je obtížná, proto je vhodné užít integrace numerické. Řešením systému (4.10) získáme koeficienty
a, a délkové zkreslení je pak možno počítat na základ~
(4.2):

+

ln m = ao
alQ
+ a4(Q4- 6Q2V2

+ a2(Q2+ V4) -ln

+

V2)
aa(Qacos U.

+

3QV2)
(4.13)

Ůíselné řešení bylo provedeno pro rozsah území
podle [6] při Ul = 40°, U2 = 70°, VI = 20°. Systém
rovnic (4.10) je pak:

+

+

0,103639400 ao
0,116587085 al
0,134025052 a2
0,158 240957 aa
0,191 985802 a4 = -0,056293
719
0,116587085 ao
0,138 234434 al
0,167 711479 u2
0,208 521 508 as
0,265049602 u4 = -0,069 140508
0,134025052 ao
0,167 711 479al
0,214443 731 a2
0,279 750 050 aa
+ 0,370 081 382 a4 = -0,086 777 339
0,158240 957 ao
0,208521508 al
0,279 750050 a2
0,380 782 804 aa
+0,523401018
a4 = -0,111 253 139
0,191 985802 ao + 0,265049 602 al +
0,370081 382 a2
0,523401 018 aa
0,742 316504 a4 = -0,290357856

+
+

+
+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+.
+
+

a hodnoty koeficientů:
ao
al
a2
aa
a4

= 0,254 689 6
= -0,639 196 6
= -0,031383 8
= -0,025 876 53
= 0,000 697 979.

Podle vzorce (4.13) bylo počítáno délkové zkreslení
v ekvidistantním kroku zeměpisné šířky a délky. Z vypočtených hodnot pak byl získán nákres izometrických
čar v obr. 1.

1975/5

Pro srovnání uvedeme v obr. 2 výsledky řešení
pro danou oblast geografického lichoběžníka podle
práce [6] na základě Ůebyševova kritéria a metody
nejmenších čtverců, která přísně zachovává koriformitu. Výsledné hodnoty byly přepočteny vhodným koeficientem pro dosažení přibližné symetrie hodnot délkového zkreslení kolem optimální hodnoty m = 1. Počet
určovaných koeficientů je v práci [6] stejný jako v námi
uvedeném postupu.
Problematika řešení pravoúhlých rovinný,?h souřadnic x, y je podána v práci [6].

GeodetickÝ' a kartografickÝ' obzor
ročník 21/63, číslo 1/1975

Hojovec,

6

5. Užiti Cebyševova kritéria pro konformní zobrazení

CSS1t
Při aplikaci teorie z práce [6] pro území ČSSR je
užito harmonických funkcí podle (4.6), nejlépe vyhovujídch okÍ'ajovépodmínce: Rešení je dovedeno k ur~ení 5 neznámých koeficientů minimalizací integrálu
Jln2mdo,

.

o

který je uvážova,n pro obrys zobrazované oblasti.
Podrobnou teorii řešení uvádí práce [6]; postup je
podobný jako v odst. 4 s tím rozdílem, že minimalizován je integrál na obrysové čáře, zatímco integrál
(4:1) jé sestaven pro plochu zobrazovaného území.
Výsledkem aplikace teorie podle [6] (kterou neuvádí~
me) je určení 5 koeficientů ái (i = O, 1, ... , 4tpro
území, omezené kartografickými rovnoběžkami Sl =
= 77° 14', Š2 = 79°46' a kartografickými poledníky
Dl = 7° 59,6', D2 = 43°09,6'. Střední kartografická
rovnoběžka a kartografický pól zůstávají stejné jako
v Křovákově zobrazení. Vychází pro výpočet délkového zkreslení analogicky podle (4.13):
áo = -1,618

ál

=

á2

=

á3 =
á.• =

720 685
-0,980493 861
0,000 321 907
-0,000 348 843
0,020 087 484.

Hodnoty délkového zkreslení byly - stejně jako
je uvedeno v odst. 4 - přepočteny vhodným koeficientem a podle výsledků byly konstruovány izometrické
křivky v obr. 3, kde jsou též vyznačeny pro srovnání
ekvideformáty Křovákova zobrazení.

Porovnáním izometrických čar podle obr. 1 a obr.
2 z odst. 4 je možno usoudit, že oba typy kritérií vaplikaci na konformní zobrazení dávají výsledky bez značnějších praktických rozdílú. Získaný výsledek je
v jisté analogii k závěrům práce [2], kde obou kritérií
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V. a kol.: Užití
kritéria

Cebyševova a variačního
v konformním
zobrazení

bylo užito k porovnání mj. zvolených konformních
zobrazení. Výsledky podle obou obrázků je možno
pokládat za srovnatelné, neboť bylo užito v obo\1-pří.
padech určení stejného počtu koeficientů různými
metodami.
I když z obr. 3 v odst. 5 nevyplývají větší rozdíly
ve prospěch zobrazení pO,dle O~byševo;a kr!téri~
oproti Křovákovu zobrazem, lze predpokladat, ze pn
volbě izometrickéčáry
na generalizovaném obrysu
ČSSR by došlo k dalšímu zmenšení extrémních hodnot.
V našem případě bylo užito vzhledem k zobrazované
oblasti kartografického lichoběžníka lineární kombinace těch harmonických polynomů ve vzorci (4.6), které
zaručují symetrii hledané funkce podle středního kartografické1-topoledníka, což je požadavek pro ČSSR vzhledem k obrysu území -neopodstatněný.
Naznače·
ným úkolem se bude zabývat zamýšlená práce studentské vědecké činnosti v příštím školn.ím roce
1974/75.
Z obr. 2 a obr. 3 je vidět, že okrajové izočáry nesledují přesně obrys zobrazované oblasti, což je důsledkem omezeného počtu hledaných koeficientů (5). Domníváme se však, že zvětšení počtu koeficinetů by již
nepřineslo podstatné zlepšení výsledků.
Literatura:
[I] HOJOVEC, V.; KOVAŘÍK, J.: Matematická karto·
grafie. Fakulta stavební ČVUT. Praha, 1974
[2] HOJOVEC, V.; ŠMEHIL, J.: Kritéria pro POS':lZ0vání vhodnosti kartografického zobrazení z hledIska
deformací. GaKO, 1968, č. 1
[3] KLÁŠTERKA, J.: Konformní zobrazení podle Cebyševova kritéria. Diplomní práce na katedře ma·
pování a kartografie fakulty stavební ČVUT. Praha,
v

1974
[4] MEŠČERJAKOV, G. A.: Teoretičeskije osnovy matematičeskoj kartografii. Moskva, 1968
[5] RENDLOV Á, H.: Srovnání konfo!m~íhg zo~razení

při minimalizaci zkreslení podle kl'ltél'la Cebysevova
a variačního. Diplomní práce na katedí'e mapování
a kartografie fakulty stavební ČVUT. Praha, 1974
[6] URMAJEV, N. A.: Metody izyskanija novych kartografičeskich projekcij. Moskva, 1947
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Přesnost vrstevnic základní mapy pro
povrchové dobývání rud i nerud

Pro průmyslovou výrobu a výstavbu se vhodnost
využití ložisek nerostů ověřuje technickými a báňskými průzkumnými dily. Výsledky prací těžebního průzkumu se zobrazují do základní dúlní mapy (ZDM)
vypracované jako originál v hlavním měřítku 1 : 1000
(příp. 1 : 500 a 1 : 2000) v celém rozsahu dobývacího
prostoru lomu. Základním grafickým podkladcm mapy
lomu je polohopis a výškopis, vyhodnocený bodově
z tachymetrického měření nebo fotogrammetricky
z leteckých snímků. Mapa obsahuje těžební údaje
s vyznačením kubatur, geologické údaje se zobrazením
prúzkumnýeh dčl a pod. Polohopisná a výškopisná
složka mapy je využívána i pro projekční účely výroby
a výstavby. PH dodatečném měření a zobrazení výškových bodú do mapového podkladu múžeme posoudit
přesnost vrstevnicového zobrazení terénu, která je
dána střední chybou výšky bodu určeného interpolací
z vrstevnic. Při posuzování přesnosti vrstevnic musíme
brát v úvahu technologii dílčích prací na zhotovení
mapy, objektivní zákonitosti a znát hodnotu krajní
meze chyby.
Zpracovaný námět řeší přesnost vrstevnic vyhodnocených klasicky z tachymetrického měření, i když
hlavní váha měřických prací bude v budoucnu spočívat na bázi dat digitální ZDM, tj. na číselné registraci
všech prvkú mapy a vzájemných vztazích těchto prvků pro automatické zobrazení. Potom grafické zobrazení bude sloužit spíše jako pomocný doklad.
Zkoumaná přesnost vrstevnic ZDM předpokládá
praktické uplatnění na lokalitách těžebního prúzkumu
a při měřických pracích souvisejících s povrchovou
lomovou těžbou na menších lokalitách.

.Nejpoužívanější metodou kontroly přesnosti map
je bodová zkouška. Při zkoušce se z polohově a výškově spolehlivých stanovisek zaměří kontrolní body.
Měření má být provedeno s vyšší přesností než je
přesnost stávající mapy. V uvedeném případě byly za
kontrolní body vzaty prúzkumné vrty. Díla byla zaměřena nezávisle na zhotovení mapy, polohově i výškově s přesností polygonisace a zobrazena do originálu
mapy ze souřadnic X, Y, Z. Při dodatečném zobrazení děl do mapy se u nadmořských výšek blízkých
hranici vrstevnicového intervalu stává, že jsou mimo
uvedellÝ interval. V těchto i jiných případech je třeba
znát přesnost vrstevnic a posoudit s možnou dovolenou odchylkou. V praxi se pro jednoduchost nejvíce
používá Koppeho rovnice pro střední výškovou chybu

Inl. Václav Štefl,
Geolndustria, Jlhlava

ny prameny chyb, má obecnou platnost bez ohledu
na měřítko.
Celkem bylo posuzováno 268 vrtú z osmi lokalit,
kde se v etapě vyhledávacího, předběžného a podrobného prúzkumu prováděly vrtné práce. Celková plocha ložisek je asi 550 ha, celkový počet provedených
vrtů je 312. Pro ověření bylo užito 268 vrtú, které
byly vybrány tak, aby vystihovaly terénní reliéf celé
plochy ložisek.
Pro jednotlivá dila zobrazená v mapě jsme určili
výšky interpolací vrstevnic, které jsme porovnali
s výškami pHmo měřenými.
Skutečné výškové odchylky jsou počítanó ze vztahu
Eh ~~

H -H'

kde H je měřená výška a H' je odvozená výška. Pti
posouzení jsme zjistili, že jednotlivá měření nejsou
zatížena systematickou chybou a skutečné chyby Eh
v celém souboru pozorování jsou chyby nahodilé.
Četnost výskytu znaménka chyb
a - je v celém
souboru přibližně stejná a k nule se blíží i celkový
součet chyb. Soubor pozorování jsme rozdělili na osm
intervalú podle sklonu terénu. Pro dílč·í skupiny bodů
v intervalu určíme prúměrné a střední výškové chyby.
.Jako příklad je uvedena (tab. 1) z intervalu 9° až 110.

+

90 až 110

Interval

I

I

Úí •. bodu

B"
-1,9
+2,2
--2,0
--3,8
+1,1
+2,2
+0,7
+2,6
+4,0
-3,5
---0,8
-3,0
-3,2
+1,0
-2,5
-2,0

1
2
3
4
(;
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16

n.

=

8.

= ---

36,5
16

=

m
•

-8,9

[eh]

=

=

2,28

Y ?J-Č.. 7_ =
I

I

5
16

d

[ e,.eh]

B"B"
3,61
4,84
4,00
14,44
1,21
4,84
0,49
6,76
16,00
12,25
0,64
9,00
10,24
1,00
6,25
4,00

0=

99,57

[lehlJ

=

.

36,5

m

2 49 dm
'

Pruměrná výšková chyba pro jednotlivé skupiny je
pak aritmetický prúměr absolutních hodnot
kde a, b jsou konstanty a O( je sklon terénu v okolí
určovaného bodu. I když rovnice nevyjadřuje všech-
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kde n je počet pozorování v intervalu a střední hodnota výškové chyby byla vypočtena ze vztahu

V.: Přesnost vrStevnic základní mapy
pro povrchovi!
dobývání rud i nerud

ký součet statických momentú všech složek výsledné
síly [R]. Potom platí ,obecně:
pro síly vodorovné Ry.x

Převedeme-li obecný tvar Xoppeho rovnice na střední chyby podle zákona o hromadění chyb platí:

mk -

- Sklon
o

'~l
1- 3
3- 5
5- 7
:7~ 9
9-11
11-17
17-'-23

Počet
pozor.
n

prumčrná

35
60
74
48
16
16
14
5

0,77
1,01
1,18
'1,54
2,27
..2,28
.3,34
4,30

Výšková chyba v dm

;

,

I

střední!vyrovnaná

1,05
1,34
1,50
1,94
2,62
2,49
3,50
4,38

.'

1,17
1,32
1,64
1,97
2,29
2,62
3,29
4,35

T",

PIXI + P2XZ + '" +Pnxn
PI + pz + ... + Pn

PIYI

Y=

[pX]

+

pzYz

fp]

+ ... + PnYn

PI+PZ+'"

[pyJ

=

+Pn

[pf'

který je shodný se vzorcem pro výpočet těžiště hinotných bodů o vahách PI' pz. " Pn, příslušné hodnotám
Xl' .. xn a YI'" Yn' Váhy jsou rovny počtu jednotlivých měření za předpokladu, že tato měření nemají
rúznou váhu. V uvedeném případě budou hodnoty [x]
dány středním sklonem ex, hodnoty fy] budou střední
odchylky [mi] zjištěné v jednotlivých sldonových in.
tervalech a váhy budou rovny počtu pozorování [n].

+0,12
-0,02
+0,14
+0,03
-0,33
+0,13
-0,21
-0,03

+

60.2+ 74X+ 48.6 + 16.8 + 16.10 + 14.14 +5.20
35 + 60 + 74 + 48 + 16 + 16 + 14 + 5

= ------------------------~~

Přehled n~Jsou výsledné lWdnoty průměrné, střední
a vyrovnané výškové chyby podle intervalu sklonu
uvedeny v tabulce 2. Dílčí práce na zhotovení

TI/

+ Pz + .., + Pn.

x=-----------

1 Qpravy
v

35.1

R", = Ry =. PI

Tímto jsme dospěli ke známé rovnici pro přímá pozorování nestejné váhy a výsledná hodnota je tzv. obeCný aritmetický prúměr

střední výšková chybá ve vodorovném terénu
I'ltřední polohová chyba ve směru spádu
hodnota kartírovací chyby

mp-

+ Pnxn

kde
výsledná síla

mli ,-

= P1X1 + Pzxz + '"

1323

[pX]

[pf

= 268

35.1,05 + 60.1,34 + 74.1,50 + 48.1,94 + 16.2,62"+ 16.2,49 + 14.3,50 + 5.4,38
35 + 60 + 74 + 48 + 16 + 16
14 + 5

= -----------~---------------------.--

+-

[pyJ

mapy se provedly běžným způsobem obvyklým v technické praxi, bez zvláštnl opatrnosti a bez různých
opatření. zvyšujících přesnost. Přesnost vrstevnic
bude tedy ovlivněna vzájemnou vazbou nahodilých
nezávislých chyb při jednotlivých dílčích úkonech
a to především chybou v taéhymetrické délce (f':::iO,20%
D), výšce (u strmých záměr 1'::;0,10m) a chybou při
zobrazení polohopisu a výškopisu (1'::;0,25
M).

lPf=

+
+

Koppeho lineární rovnice m = ±(a
b tg ex) odpovídá směrnicové rovnici přímkyy=
a
bx, kde para·
metr [a] bude hodnota střední výškové odchylky [ml]pro
malý sklon (0°-1°). Hodnoty [x, y] představují souřadnice bodu' [T], který je těžištěm souboru nestejně
těžkých bodů o váze rovné póčtu pozorování. Dosazením uvedených hodnot do rovnice přímky určíme
parametr b.
[pYl

Konstanty [a,b] v Koppeho rovnici 'můžeme určit
různými způsoby vyrovnávacího PQčtu podle metody
nejmenších čtverců. Poměrně jednoduchý a rychlý
způsob je statický. Metoda je aplikací stavebnímecha;
niky na určení statického "tředu (těžiště) soustavy
rovnoběžných sil fP]. Polohu statického středu [T",.I/]
můžeme určit početně nebo graficky (obr. I). Výpočet
prov-ádí.r.n"e
ysouřadnicové soustavě a těžiště vypočte~
nie z momentové věty o výslednici vztaženék-pri't~clku souřadnych os, Statický moment síly je dán sou·
činem síly a jejího ramene ke zvolenému střef!u otáčení a statický moment výslednice je týž jako lllgebraic-
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473,93
268

= a .+_ b [px] ;

b

=

[pyJ -

mj[p]
[px]

fp] ,

.1[p]

445,79 :..:.0923.
1323
"
Vyrovnávací přímka chyb je potom spojnIce těžiště
a střední výškové chyby bodu [M] pro terén vodorov.
ný (ex == 0°). Pro přesnější konstrukci vyrovnávací
přímky, můžeme určit fy] pomocného bodu [N] pro
v~t~\ I'>k\\)l\ DL= l'lll°. Jeho souřadnice vyhovují rovněž
rovnici této přímky.'
YN

=

a + bXN

YN

=

0,40 m.
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Po dosazení konstant
tato tvar

do Koppeho rovnice bude mít

Využiti základní důlní mapy (ZDM) je víceúčelové
s různými požadavky na přesnost. Počinaje těžebním
průzkumem, tj. zobrazením geologických jevů, růz.
ných isolinii a výpočtem zásob ložiska kategorie A, B,
C. Výsledky povrc~ového měření situačního i vÝško
vého budou mít v~dy podstatně větší váhu než údaje
z prostorového zobrazení ložiska pod povrchem.
Je proto třeba zobrazovat je s maximální péčí do
mapy a zkoumat jaká je přesnost tohoto zobrazení,
o
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neboť ZDM má sloužit jako podklad i pro tak náročné
práce, jako je projekce a výstavba komunikaci i provozních objektů. Pro tzv. krajní mez chyby Eh volí
praxe podle významu mapy kritérium m" = 2 až 3.
Pro všechny odchylky platí zásada, že při měření
v souboru nemá 2/3 odchylek překročit polovinu do.
volených mezi.
Určení konstant a, b bylo provedeno poměrně z malého počtu pozorování (n = 268) o maximálním sklonu terénu 23°. Při roztřídění výškových odchylek ne·
byla uvažována přehlednost terénu ze zvyklostí topo.
grafických map středních měřítek a THM. Důvod byl
omezený výběr lokalit se zhotovenou mapou 1 : 1000.
Mapováno bylo na ložiskách stavebních surovin (cihly.
štěrkopísky, vápence, kámen) a na ložiskách rud. Ztěch.
to lokalit bylo 25 % přehledných se sklonem v průmě.

Geudetický a kartografický obzor
ročník 21/63, číslo 1/1975
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ru do 5 %, u zbývajících ložisek byl terén nepřehled.
ný, zarostlý.
Ve směrnici THM jsou krajní meze odchylek pro
přesnost výškopisu zobrazeného vrstevnicemi při
kontrolním měření profilem stanoveny kvadratickou
rovnicí
mel'. mapy
1 : 1000

Z uvedeného srovnání odchylek se ph odlišné metodě
zkoumání a vyrovnávání hodnot podle lineární rovnice dospělo u ZDM k obdobným výsledkům kritéria
přesnosti THM.
Důlně měřický předpis 700/1972 uvádí pro podrobné body určené číselnou tachymetrií, které nejsou
jednoznačně určitelné, střední souřadnicovou chybu
v poloze ± 0,28 m. Pro přesnost zobrazení těchto bodii
se připouští chyba ± 0,50 mm v měHtku mapy. Při
výškopisném zobrazení podrobných bodů je součet
těchto chyb kritérium polohové chyby ve směru
spádu, tj. předpis řeší pouze přesnost zobrazení polohopisu. Vzhledem k žádané přesnosti i vrstevnicového
zobrazení ZDM chtěl př'íspěvek poukázat také na tuto
skutečnost.

pro přehledný terén
mv

± VO,402

=

+ (1,4 tg a)2

pro zarostlý terén
mOl = ::l:

VO~522 +

(2,7

tg

a):!

podle které jsou uvedena kritéria přesnosti v (m) a porovnána se ZDM: v odpovídajícím sklonovém intervalu.

-------,.,-

sklon %

I

'l'HlII

do 3
3-6
6-1I
1I-17
17-22

terén

I

0,4
0,4
0,5
0,6
0,7

[1] BOGUZSAK :F. - ŠLITR, J.: Topografie, SNTL
Praha 1962.
[2] i2lI}ěrnice pro
technickohospodářské
mapování,
CUGK, Praha 1969.
[3] Důlně měřický předpis pro povrchové dobývání
rud a nerud, ČBÚ Praha 1972.

ZDl\I
sklon

~,~

!

0,5
0,6
0,7
1,0
1,2

I,
I
I

i;í'ehledn$'1 zarostl$'

do 5
5~-10
10-20
20-:30
30-40

I

I
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0,3
0,4
0,6
0,8
0,9

Do redakce došlo dne 28. 3. 1974
Lektoroval: Ing. Miloslav Němec,
Doly Julia Fulrka, n. p., Bflina

Ing. Mikuláš Farkaš,
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava

Mapový glóbus je zmenšené, priestorové znázornenie určitého vesmírneho. tel esa pomocou mapového obrazu. [3]. Ak použijeme túto definíciu na
celý vesmír, mažeme hovoriť o zmenšenom zobrazení zdanlivej nebeskej gule pomocou mapového
obrazu hviezd. Gufovitý tvar glóbusu umož;1uje
pritom kartografickou projekciou neskreslene zobrazit celý zemský povrch. Mapový gló!ms jeteda
rovnakoplošný,
rovnakouhlový
a rovnakodlžkový
a pre· celý glóbus platí rovnaká mierka [TJ.

Tvorba glóbusov sa vyvíjala súbežne s vývojom
poznatkov o tvare našej Zeme, o vesmírnych telesácl). a· o celom Vesmíre, pričom vernost a dokonalost bola ovplyvnená technickým pokrokom.
Predpokladá sa, žeautorom
najstaršieho glóbusu
Zeme bol grécky Krates M a II o t e s (150 r. pro
n.1.]. Poznáme ho však len z po.písania. Najstarším dodnes zachovalýmglóbusom
je tzv. "zemské jablko" spriemerom
54,1 cm z 15. storočia
od Martina B e h a i m s a z Norimbergu. Prvé gl.óbusy pomocou vytlačeného mapového obrazl.:! rOZe

loženého na poludníkové pásy vyhotovil Schéiner
začiatkom 16. storočia. Významné misto v tvorlJe
glóbusov zaujímali G. Me r c a t o l' a Benátčan
M. V. Co r o n e II i. Posledný vyhotovil gl6bus
Zeme a Vesmíru, obidva s priemerom 4,5 m; ktoré
sú uložené v Paríži. Po ňom .jB pomenované SvtJtové združenie priatefov glóbusov, založené v roku
1952 vo Viedni.
Významný vplyv na tvorbu glóbusov mal tecl!nický rozvoj v 20. storočí. Ofsetová tlač, plastiéké hmoty a mechanizácia
výroby umožnili, aby
sa glóbus stal výrobkom určeným širokej verejnosti. Dnes umelé družice rozšíri1i náš globálllY
pohfad na Zem, Mesiac a iné vesmírné telesá.
Vyhotovili sa už prvé glóbusy Mesiaca, Marsu,.
ďalej glóbusy Zeme, vyfarbené podfa fotograťlí
z kozmu.
Prvé glóbusy, podobne akQ prvé mapy boli vla&tne unikátnymi dielam~ s vefkou umeleck,ou hodnotou. Dali sa vyhotoviť vo viacerých kusech len
znovu vyhotovením
celého diela. Prvým krokom
k mechanizácii tvorby ,bolo vyhotovenie glóbuse\'o
pomocou vy t 1ač e n é h o fu ap o v é h o o.b l' aJ
z u rozloženého na poluddíkové pásy, ktoré sa nalepia na gufu vyrobenú
z dreva, sádry, skla,
zriedkavejšiez
kovu aleboz inéhomateriálu,
'prh
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padne kašírovaním lepenky. Túto technológiu v mechanizovanej
forme mnohí výrobcovia používajú
dodnes. Vyžaduje velkú zručnosť najma pri nalepovaní jednotlivých pásov. Postupne sa však nahradzuje technológiou
vytvarovania z termoplastických
fólií, na ktorých je vytlačený mapový
obraz. Vytvarované
pologule sa spoja lepením
a celá gula sa zavesí na stojan. Podmienkou
uplatnenia tejto technológie je výroba lisovaných
fólií alebo platní z termoplastických
materiál ov
s vhodnými vlastnosťami ako sú rovnomerná hrúbka, rovnomerná ťažnosť a spasobilosť na potlačovanie.
Pre úplnú informovanosť o moderných techllológiách výroby hladkých a reliéfnych
glóbusov.
svietiacich a nesvietiacich sa žiada spomenúť patentovanú
technológiu
fy. Repogle, USA, ktorú
v licencii používa fa. Scanglobe A. S., Dánsko. výroba podla tejto technológie je značne automatizovaná a vysoko produktívna. Papierová dvanásťcíp a hviezdica s vytlačeným sférickým obrazom
zemskej pologule je strojove kašírovaná na tvarove zodpovedajúcu lepenkovú alebo transparentnú
plastickú podložku so súčasným vylisovaním do
tvaru hladkej alebo reliéfnej pologule. Prednosťou
tejto technológie je, že spojitosť obrazov na styku
"cípov" je minimálne narušená. Ekonomickou nevýhodou je, že vybavenie potrebnými výrobnými
zariadeniami je finančne velmi nákladné a výroba
je rentabilná iba pri vydání vačších množstiev

Na pe dag o g i c k é ú čel y sa vyhotovujú tak
politické
ako aj všeobecnogeografické
glóbusy
v tzv. "tabulovej úprave" (cvičné alebo demonštračné glóbusy). Chýbajú tu niektoré prvky (názvoslovie, signatúry a. i.)), ktoré musí žiak farebnými kriedami alebo inými pomackami doplniť. Popísaný obsah sa dá zotrieť ako na tabuli.
Glóbusy možeme podfa technickej úpravy a vybavenosti deliť na s v i e t i a c e a nes v i e t i a c e. V svietiacej úprave našiel oblubu glóbus vyrábaný s označením d up 1e x, mu 1t i alebo d li o
glóbus
(firemné názvy výrobkov), ktorý v nerosvietenom
stave ukazuje politické rozdelenie
a v rozsvietenom
aj hypsometriu
a tieňovanie
alebo naopak. Medzinárodný
slovník technickej
terminológie
v kartografii
označuje tento druh
ako glóbus s dvojitou tematikou alebo d voj t e matický
glóbus
[3].
Na delenie glóbusov pod 1 a mi e rky a tým
podla velkosti však nemažem používať tie isté
zásady ako pri plochých mapách. Mierka glóbusu Zeme sa určí z pomerov polomeru glóbusu
a Zeme (priemerná zaokrúhlená hodnota polomeru ZeII\e je 6370 km; sploštenie elipsoidu pribl.
21 km sa pre malú mierku zanedbával [7]. Na základe toho uvádzame pre niektoré mierky tleto
priemery:
mierka
1:127400000
1:100000000
1: 84933333
1: 63700000
1: 50960000

V súčasnosti sú glóbusy daležitým nástrojom
komunikácie
priestorových,' geosférickych
lokalizovaných informácií, či už pre širokú verejnosť,
pre výuku v školách alebo pre razne vedecké odbory. SÚ významnou pomackou na správne pochopenie zemského povrchu ako celku, nakofko ho
znázorňujú v neskreslenej podobe. lch nevýhodou
je, že zobrazovanie javov je značne generalizované
v závislosti na mierke. Q rozšírenom
používaní
glóbusov a ich oblúbenosti svedčí fakt, že sa glóbus požíva aj ako interiérová ozdoba, prípadne nahradzuje lampu. Rozširuje sa aj výroba faksimile
starých glóbusov. Velkej popularite sa tešia aj det·
ské glóbusy malých rozmerov.

priemer
10,00
12,74
15,00
20,00
25,00

cm
cm
cm
cm
cm

m},erka
1:50000000
1:42466666
1:40000000
1:31850000
1:25480000
1:25000000

priemer
25,48
30,00
32,00
40,00
50,00
50,96

cm
cm
cm
cm
cm
cm

Z uvedeného prehladu vyplýva, že už pri velkom priemere glóbusu je mierka mapy ešte stále
v rozsahu malých mierok, preto glóbusy podla
mierky kategorizovať ne maž e m e. Pritom čím
je ich priemer vačší, tým je výroba a použivatef·
nosť obťažnejšia. Napr. tzv. obrovský glóbus vydo'
vatefstva IRQ (NSR) s priemerom 127,6 cm otáča
elektrický strojček. Účelnejšie je teda kategorizovať glóbusy podla priemeru. Túto skutocno.,ť
potvrdzujú aj katalógy výrobcov glóbusov, ktoré
uvádzajú na prvom mieste p r i e m e r glóbusov
[9]:-[17].

P.odfa zná z o r n e n é h o tel e s a delíme glóbusy na:
- glóbus Zeme,
- glóbusy vesmírnych telies (Mesiaca, Marsu),
- glóbusy celého Vesmíru.
Hoci glÓbusová mapa umožňuje znázorniť taký
istý obsah .najma celosvetových javov ako plochá
mapa, predsa sa vyrábajú len určité druhy, ktoré
podla obsahu mažeme deliť na:
politické,
- všeobecnogeografické,
- astronomické.
Z nich najma škála všeobecnogeografických
glóbusov je velmi široká a siaha od skoro čisto
fyzických po vlastné všeobecnogeografické
glóbusy. Glóbusy s inou tématikou sa vyskytujú
zriedkakedy. Qsobitnú kategóriu tvoria faksimtlné
glóbusy, ktorých tématika sa pohybuje v rámci
uvedeného delenia.
Padla s p a s o b u zná z o r n e n i are
1i é fu
mažeme glójmsy deliť na hladké a reliéfne. Prvý
druh má výškopis znázornený hypsometriou, prípadne aj tieňovaním, kým u druhého je znázornený naviac trojrozmerne.

Na základe uvedenej tabulky
podla priemerov deliť na:
-

velké glóbusy,
stredné glóbusy,
malé glóbusy,

1 mažeme globusy

40 cm a viac
25-40
cm
do 25 cm

Výrobcovia venujú velkú pozornosť aj rozslreniu
počtu informácií, ktoré maže glóbusposkytnúť.
Vybavujú ich raznymi zariadeniami, ktoré utIložňujú odčítať alebo stanoviť:
najkratšiu vzdialenosť medzi dvoma lubovolnými bodmi na Zemi,
čas východu a západu slnka pre každé miesto
na Zemi,
svetový čas,
dátumovú hranicu,
- polárnu noc a deň [10),
- oblasť dňa a noci na Zemi [10], [8],
- pásma súmraku [10), [8],
subsolárnu oblasť, t. j. oblasť, nad ktorou slnko
prechádza zvisle [10].
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Vydavatefstvo

I

Stát

Priemery

I

I do

do 10

20

I do

30

I

do 40

I

dp 50

v cm

I

do 60

I

do 70 lod 70 do 1001 nad

100

I

Kartografie,

n. p., Praha

18,0

ČSSR

._~-

---~

Slov. kartografia,

n. p., Bratislava

ČSSR
-_.

Columbus
JRO

Philip
RICO

-_._---

NSR

-----

--_.---

_._,,_

..~--

25,48

-~

-~-'-

12,0

-._--

._--

~~

---

----,-

21,0

--

20,0
26,0

15,0

-~----

-----

--

~-

~

----

-----

34,0

-----

---

-----

---

25,5

33,0

15,0
16,0

20,0
25,0

---~-

-------

30,0
36,0

Velká
Brit.
10,0
16,0

Ta!.

----

1-----

USA

20,0
25,0
----

..

--

_

.. _-~-

51,0

-==1=
48,0

-_.

64,0

i

127,6
72,0

I

38,0

-~_._--.

-----

----

33,0

----

12,0
15,0

NSl{,

---

Hand M. N ally

6,0

NDl{,

Riithe

32,0
_.---

._------ -----

30,0
36,4
-.

----

-----.

---- ------

----

-----

30,48 40,64

Vačšina glóbusov je zavesená pevne na stojane
tak, aby sa dalo ním otáčať okolo zvislej osi.
Stojan sa spracováva z rDzneho materiálu (kov,
drevo, umelá hmota atď.) a vo vhodnej estetickej
úprave. Vyrábajú sa tiež glóbusy, ktoré mužno
vofne vložiť do stojana, aby sa· dali v prípdde
potreby fahko vybrať.
Treba poznamenať, že vačšina z uvedených zariadení je chránená patentom. Ich výroba Je poinerne náročná z hradiska presnosti a samozrejme
vyššie náklady ovplyvňujú aj cenu glóbusu.

Medzi glóbusy patria svojím charakterom
aj
tzv. m noh o s ten y, na ktorých
je zobrazený
celý 'zemský povrch. Ich výhodou je, že mnohosten vytlačený v ploche na kartón mDže sa l'ahko
zlepiť.
Vyhotovujú sa aj rDzne výrezy glóbusov ..v r C h 1 í k y, ktoré zobrazujú časť Zeme kartograficky neskreslene na zakrivenej ploche. Používajú
sa pri zobrazovaní území, kde vyhotovenie celéll
glóbusu vzhfadom na vefký priemer by bolo nemožné.
f

)

6. vývoj tvorby gl6busov v ČSSR a možnosti jeho
d'alšieho rozvoja
V ČSSR sa venuje tvorbe glóbusov vefká pozornosť. Kartografie, n. p., Praha vydala doteraz 2
druhy glóbusov vyhotovené
klasickou technológioU lepených poludníkových pásov: tzv. "Žákovský glóbus" s priemerom 18 cm v jedenástich vydaniách v celkovom náklade viac ako 125 000 ku. sov, ďalej politický glóbus s priemerom 32 Glll
V troch
vydaniách v celkovom náklade viac ako
27 000 kus ov.
VzhÚldom na stále rastúci záujem o glóbusy
začali už v roku 1965 prvé práce na vývoji 1 i s o van é h o glóbusu v Bratislave. Úsilie n. p. Slovenská kartografia
bolu korunované
prvým úspechom, keď v roku 1967 vydala prvú sériu politického glóbusu s hladkým povrchom s priemerom
25,48.cm. Mierka glóbusu bola 1:50000000. Stojan
bol buď kovový alebo z plexiskla. Glóbusová mapa
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rozdelená na severnú a južnú pologulu v upravenej azimutálnej projekci! Postelovej sa vytlačila
na slabšiu termoplatickú
fóliu o f set o m. Táto
sa zalisovala pred tvarováním do transparentných
termoplastických
platní na zabezpečenie pevnosti.
Dbidve části sa vákuovou technikou vytvarovali do
pologúf a ich zlepením vznikol glóbus. Transparentné platne dobre chránili mapu pred mechanickým poškodením, zvýšili pevnosť potlačovaných
fólií a dosiahol sa tým aj vysoký lesk a ochrana
kresby. Pri vyhotovovaní
druhej série však dochádzalo pod vplyvom zvýšenej teploty a tlaku
ku zmene farebných tónov a k deformácii obrazu,
takže bolů potrebné hfadat novú technológiu bez
zalisovania po vytlačení.
Po overovacích skúškach v rokoch 1970-72 dosiahli sa uspokojivé výsledky s českoslovenslwu
lisovanou platňou Durofol o hrúbke 1,5 a 2 0 mm,
ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám kladeným na
glóbusy vyhotovené tvarovaním. Vytvarované pologule sú pevné a samonqsné. Pologúle sa na rovníku spoj a lepením, pričom spoj bude zakrytý
vhodne upraveným pásikom zobrazujúcim l"tlvník.
Povrchová úprava gule vysokoodolným lakom ale·
bo laminačnou fóliou dodáva týmto produktom
vysoký lesk a chráni obraz pred mechanickým
poškodením. Táto technológia
uinožní v budúcnosti vyrábať glóbusy v rDznych vefkostiach
a účelovej úprave. Značná pozornosť bude tiež venovaná úprave podstavcov.
.
Ďalším typom lisovaného glóbusu vyhotoveného
v n. p. Slovenská kartográfia bol glóbus s priemerom 6,0 cm. Tento glóbus vyvinutý v rokoch 1968
až 1969 sa vytlačil v dvoch pologuliach podobne
ako vyššie uvedený glóbus, nebol však .zalisovaný do hrubšej platne a bol spojený termozváraním. Vydal sa doteraz v celkovom náklade viile
ako 52000 kusov.
V t v are v r c h I í k a bola vydaná všeobecil:Jzemepisná mapa Južnej Ameriky 1:18 000 000 s reliéfnym povrchom.
Aké sú ďalšie m o ž n o s t i rozvoja tvorby glóbusov? Tvorba glóbusov zahrňuje 1. redakčné práce, 2. kartografické
a polygrafické práce, 3. tvarovanie, 4. kompletizáciu polovýrobkov a balenie.
Z týchto štyroch fáz ekonomika výroby si vyžaduje zriadenie výrobnej linky pri 3, ale najma 4.
4
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fáze, prlcom tá posledná je velmi náročná na
priestory. Jednotlivé úkony výrobnej linky treba
čo najviac mechanizovať, aby sa dosiahla efel{tívnosť celej výroby. Nároky na priestory a mechanizáciu ďalej stúpajú so zriaďovaním vlastnej výroby stojanov a montáže svietiacich glóbusov.
K uvedeným faktorom treba pridať ešte zaist::lnie dodávky vhodných fólií a vývojové práce jednak pre vlastnú tvorbu a na druhej strane pre
výrobné zariadenia.
Aké velkosti sa majú vyrábať? Ako to vyplýva
z predchádzajúciCh
tabuliek, priemery
vačšiny
glóbusov sa pohybujú v rozpatí od 10 cm do 40cm,
pritom sú tri kategórie podla účelu:
malé glóbusy pre žiakov,
stredné'glóbusy
pro dospelých užívatelov,
- velké glóbusy pre konferenčné
sály, triedy
apod.
Ak sa chceme pridržiavať tohoto trendu, javia
sa ako vhodné tri kategórie:
10-15 cm priemer pre žiakov nižších stupňov,
20-25 cm primer pre žiakov vyšších stupň0'v,
30-35 cm primer pre ostatnú spotrebitelskú
verejnost
Ďalšou verzi ou pod I a vel ko s t i sú velké
glóbusy s priemerom 40-50 cm, prípadne vačšie.
Tu sa však predpokládajú menšie série výrobkov.
Uvedené údaje mažu samozrejme ovplyvniť ešte
výróbné
podmienky
(rozmery fólií, tvarovacie
stroje ainé zariadenia),
avšak asi 10 cm rozdiel
v priemere medzi jednotlivými kategóriami sa javí
ako potrebný z hladiska
odstupňovania
obsahu
mapy. Akpridáme
k týmto kategóriám už spomínáný glóbus s 6 cm priemerom, získame veImi širokú škálú velkostí, ktoré vyhovujú uživatelom
každého veku.
Z hladiska
o b s a h u je potrebné vyhotoviť tak
politické ako aj všeobecnogeografické
verzie v jednotlivých velkostiach, pretože vzhfadom na malú
mierku nie je možné znázorniť na jednom glóbuse
vela prvkov. Velmi výhodný glóbus s dvojitou tematikou mohol by vytvoriť dalšiu verziu stredných a velkých glóbusov. Sortiment by doplnili
reliéfne, ďalej astronomické
a faksimilové glóbusy. Za účelům zhodnotenia bolo by vhodné vykonať vedecké zhodnotenie a inventarizáciou zachovalých starých glÓbusov v našich archívoch a múzeách. Ich sprístupnenie
vo forme zmenšenín by
určite privítala nielen odborná, ale aj širšia verejnosť.
Potrebnou školskou pomackou budú okrem uvedených druhov aj spomínané tab u lov é glóbu'>y
ako upravená verzia všeobecnogeografických
glóbusov a gulové v l' c h 1í k Y znázorňujúce jednotlivé kontinenty.
Najefektívnejšou
technológiou na výrobu glé'busov je spomínané tvarovanie v dvoch pologuliach.
Je potrebné však vyriešiť aplikáciu tejto techllOlógie pre glóbusy s dvojitou tematikou, ďalej pre
reliéfne
a faksimilné
glóbusy. Velmi vhodnými
s v e t los tál Ym i far bam i sa ukázali farby
zn. Huber vyvinuté pre tlač na umelé fólie.

článku a k dostojnej reprezentácii
skej kartografickej
tvorby.
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Možeme konštatovať, že glóbus je vyhfadávaným
informačným zdrojom tak pre školskú výukuakJ
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celom svete velká pozornost Doterajšie výsledky
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Pobočka
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Využití laserů při měření
nepřístupných délek

Jan VIl!ek,
Ústav pro výzkum rud, Praha

V technické praxi je často potřebné určit prostorovou
polohu bodů, ke kterým se není možno přiblížit a na
které proto není možno umístit žádný signál. Řešení
této úlohy je zvlášť svízelné v podzcmí, např'. v inr.enýrském podzemním stavitelství. při budování olektrárenských zařízení, vc speleologii a zejména v hornictví. Při těžbě surovin produktivními dobývacími
metodami vznikají v podzemí vytěžené prostory často
mimořádně velkých rozměrů, ve kterých délky v extrémních případech dosahují ar. 100 m. Do těchto prostor jednak není z bczpečnostních dúvodů vstup
dovolcn. jednak do nich v některých pHpadcch není
vstup vúbec z technického hlediska mor.ný: ph některých dobývacích metodách ústí totiž do těchto prostor
často pouze jediná chodba a to většinou ve výšcc 10
až 30 m nad počvou dobývky. V těchto pHpadecl1 je
měření možné pouze z ústí této jediné chodhy (10 vytěžené prostory. Při určování polohy nepř'ístupných
bodú 'na povrchu se osvědčují telemetry, např. dohře
známý BRT.006 [5], [6], kterým lze mN-it ar. šedeFátimetrové nepř'ístupné vzdálenosti se I'ti"ední chybou
±O,06 % měřené vzdálenosti; pro hrubší práce je
určen telemetr TELETOP. Měi"ení těmito pi"ístroji
v podzemí je však dosud značně omezeno proto, že na
stěnách vytěžených prostor jednak nevzniká dostatek
přirozenýeh vertikálních signálů, a jednak csvětlení
těehto stěn na větší vzdálenosti je běžnými prosti"edky
nemožné. Proto se při tele metrickém zaměřování
těchto prostor používají metody, jejichž podstata je
v promítnutí rllznč upravené měřické značky na stěnu
zaměřované prostory; tato značka se použije jako
signál pro tele metrické určení prostorové polohy
místa, na které je značka promítnuta. ,Jako pNklacllze
uvést Zubovův
"Tachimark-I"
[3] z roku 1947
a "Tachimark-2"
(2b) z roku 1958, Ne:-4terenkův
dálkoměr
"MID-I"
(2a) z roku 1958 a metodu
Mlillera [4] z roku 1958, při které byl použit podstatně přestavěný Teletop.
V Ústavu pro výzkum rud (ÚVR) v Praze byla
v roce 1959 vypracována metoda [13], [14J, ph které
je projektorem promítána na stěny komor značka ve
stavu dvojice svislých pruhů, tvořící signál pro měř'ení
vzdálenosti Teletopem.
Tvar značky je zřejmý
z obr. I, na kterém je pohled zpi"edu na zna{:ku, promítnutou na skalní stěnu. Na obr. 2 je pohled na tutéž
značku z boku: tento obrázek doMe charakterizuje
nepravidelnosti skalní stěny, na které jsou touto zna6kou signalizovány předem neznámé body.
Projektor
(obr. 3) byl pro tento účel vyvinut
autorem; je opatřen výměnným objektivem f cc=
= 250 mm (světelnost I : 2) případně f .~..500 mm
(světelnost I : 4) a ~árovkou 12 V, 3."; vV, napájenou
ze zdroje o napětí 24 V přes reostat; ověřování proká-

zalo [14], že žárovku lze napájet napětím až 16 V,
při6emž přepětím stoupne svítivost (lvojnásobně. TekmetI' Teletop je výrobcem vybaven poměrně hrubou úhloměrnou pomúckou - kruhovou busolou; tím
je značně omezeno jeho používání. Proto autor doplnil
Teletop horizontálním kruhem (obr, 4). Naznačená
metoda je na ěe:-4koslovenských rudnf-ch dolech od
1'. 1959 až dO:-4ud
sou"tavnp používána :-4dobrými výsledl,v až do vzdálenosti 30 lll; v tomto případě se měří
s klíl~kem o násobné konstantě k = 100 a. dosahují se
střední ehyby blízké hodnotě 0,5 % měřené vzdálenosti. Pro 'větší vzdálenosti je však metoda použitelná
pouze výjimec'ně zejména :-4ohledem na energetický
výkon projektoru. Přitom sHednÍ chyby prudee rostou
jak pro sníženou přesno:-4tkoineidenc:e v dúsledku ma-
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lého jasu promítnutého signálu, tak pro smzenou
vnitřní přesnost Teletopu
(je nutno použít klínek
o násobné konstantě k = 250); napÍ'. při měř'ení
vzdálenoFltí kolem 40 m je možno očekávat Fltřední
chyby blízké 3 % měř-ené vzdálenosti, přičemž nad
tuto vzdálenOFltjiž měření vúbec není možné.

T{~~l:nick~'prax:,vyža~ujc, ~by byl.o možno v r~),(l7::'lllí
ment delsl ncpl'lstupne vzda1cnostL a to s vyssI pn'sností. Pokud Sl' použijí metody, zalo7-onél1a promítání
světelných signálú na zamN'ovalHí body, bude nozbytně nutno podstatně zvýšit v)'Jwn světelného
zdroje.
V současné době jsou plynové lasery již dosti snadno dostupným zdrojem vysoce monochromatického
koherentního optického záření s relativně malou divergencí papl'skového svazku. V ČSSR byly pomórně
v krátkém odstuplt od objenl lasem vyvinllty vlastní
lascrm'é sOHpravy Lv 1'. 1!)(;:~)a také po velmi krátkém
odstupu byly v CSSH, zahájeny výzkulllnLÍ práce,
smÓÍ'ující k využití laseru v dfilním mN'idví 17], 181,
IOJ, [10), [lIJ. V ČSSR je od r. HHin k dispozici ověřená
helium-neonová laserová SOllprava, TKG-202 (výrobce Tesla, n. p., Praha). Souprava seRtává z laseru
v termokrytu a z baterie 12 V, :35 Ah (autobaterie).
K laserovLÍ soupravě
TKG 202 jsou dodávány
:~ výměnné objektivy Adegon f cccc 50 mm. f = 135
mm, f = 262 mm (zvětšení li X, 17 X, :~3X), ktéré jsou
i během provozu madno zamónitelné. K Roupravě jsou
dodávány eejchovní křivky umožúující soustředit
paprskový svazek (jehož výRtupní pri'lměr je blízký
dvěma milimetrům) na minimální průměr v požadované vzdálenoRti, a současně respektovat oblast minimálních chyb v dúsledku rozladění laseru. Dosud je
v technické praxi tato laserová souprava využívána
zejména pro vytyčování směri'l na zemském povrchu
a v podzemí, zvlMtl] při ražbě tunelľ1, chodeb a překoplI ph vzdálenostech od 10 m do i500m.
Pravděpodobně vflbec poprvé byla pro zaměřov,ání nepřístupných bodlI pOllžita signalizaco laserem
Ustavem geodézie a kartografie v Erně [12], a to při
zaměřování kopule pavilónu Z (později též pavilónu E)
na brněnském výstavišti. Pro řešení tohoto problému
byl použit HeNe laser speciální konstrukce s. ing.
Eclera: laser byl opatí'en objektivem, kterému bylo
ph'dřazeno otočné zrcátko svírajíeí s paprskovým svazkem laseru pravý úhel: tak bylo možno uvést bodovou
stopu laseru na kterékoli místo kopule pavilónu a použít ji jako signál pro geodetické zamČŤ'enísoučasným
protnutím vpřed dvojicí theodolitll.
Není pochyb o tom, že geodetické protínání vpřed
s laserovou signalizací umožúuje dosáhnout vysokou
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přesnost, a to i pE poměrně velkých vzdcílonosh'ch.
Pro zaměř'ování podzemních prostor s jediným n,tnpom však není možno geodetické protínání vpr'cd
použít. Proto byly v ÚVR vypraconíny
tři nové metody. které tuto obtíž překonávají, a to:
1. Telcmetrie He signalizací laserem (1aseroní telemetrie)
2. Stpreofotogrammetrie
se signalizací laHerpm (IaHe.
rová stereofotogrammetrie)
3. Pasivní reflex světelného dálkomf~ru, a to zejména
Hlaserovým zdrojem (AGA 8).

a. Telemdrit·

SI'

sig'llalizaeí

lasprpH! (hlsprová

nad a jednak pod horizontální dělicí čarou v rov1l1e
nitkového ki'-íže; takto vzniklý zdvojený obraz jednoho a Mhož bodu se využije k zamČÍ'ení vzdálenosti
tak. že se oba (J hrazy jediné stopy laseru koineidují.
Laboratorní
i provozní ověřpní této metody prokázalo, že umožúuje H použitím te1emetru BRT -006
měřit spolehlivě vzdálpnosti v celém jeho dálkoměrném rozsahu, to je až do 50 metrú, a s použitím telemetru Teletop
vzdálenosti do 75 m. Součamč bylo
však prokázáno, že pro provozní aplikaci jsou nezbytné
jak úpravy laseru, tak úpravy telemetrú, zejména
BRT·OOO,

11'11'-

rndril')
Ph vývoji lasero\"(' telemdTip bylo nanizúno na dm-mvadní zknšenosti s využitím tPlellletrll ph zaměi"ování
nepi'-íHtupnýeli pl'OHtor.. Jako zdroj Hvětplného zúření
promítajícího
na "j("nu "vl·te!ný si5!;nál j"llle použili
Hpl\e laser TKG 202: teclmol<gii jsme v:,'pracovali
již v r. Hl/O zejména pro te lemf'tr
BRT nOG, pi"ičemž
jsnw přihlédli i k možnosti vynžití Teletopu.

Oba zmHwne te!ometry jsou kom;tr llovány pro
mM-oní na vertikální ěarový signál, zatímco paprsok
htseru vytváH na stěně dobývky bodovou HtopU. Z litpratur,v jsou známé optické prostředky, které umožJ1ují přeměnn přímkového paprsku laseru na světclllOU rovinu, jejíž prúsečnice se stěnou dobývky vytváH ěárovon stopu. Pro tuto pÍ'eměnu kOllstruoval
autor účinnou dutovypuldou spojnou čočku, (obr, .5),
která UllložJ1uje vyhovující
přeměnu bodové stopy
laseru ml vertikální
čárový signál. Podrobné ověh'l1í však prokázalo, že pí'eměnou dochází ke znal:ným energetickým
ztrátám,
takž.c y provozu ne·
bylo možno měl-it yzdálenoi.;ti nad 25 m. Proto autor
pro měření ověhl metodu zdvojeného obrazu hodmé stopy [17]. Její podstata je v tom, že se na stěnu podzemní prostor:,' promítne bodová stopa laseru,
zacílí se na ni telemetrcm tak, aby její ohraz hyl y těsném okolí horizontální dělicí čáry, nal:e::í se jemným
pohybem rektifikačního šrouhku pro odstranění tZY.
výškové chyby telemetru uvede hranol do takové polohy, ve které je v zorném poli dálkoměru jedna a táž
hodová stopa laseru zobrazena zdvojeně, tj. jednak
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3.1 Úpravy

př'ífltrojú

PH zaměřování podzemních prostor je nutno uvádět bodovou stopu laseru od zenitu po nadir; nakláni'mí
laserové soupravy v tomto rozsahu je prakticky IH'možné. Proto byla před púvodní optiku laseru (obr. G)
pHpevněna objímka s otočně upraveným zrcátkem
nebo pravoúhlým hranolem (obr. 7), který odchyluje
paprsek laseru o 90°; objímka je upravena tak, že nebrání zaostřování optiky. Po této úpravč lze uvést
paprsek laseru snadno do libovolné polohy, a to vp
i'\myslu vertikálním otáčením hranolu (obr. 8) a ve
i'\myslu horizontálním otáčením celé laserové soupravy
kolem.její vertikální osy.

dčlicí čáru v rovini'l nitkového kř·íže. Dále bylyosvětleny ostatní důležité prvky telemetru a to jednak dálkoměrná stupnice (obr. 13) a jednak kruhy (obr. 14).
Všechny osvětlovací žárovky jsou napájeny z jediného
zdroje -- kapesní kulaté baterky, př'ipevni'me na statiVll. Popsané úpravy aparatur se v praxi plně osVčdčily.

Při ověř'ení jsme odvodili jednak absolutní chyby
laserové tclemetrie a jednak její vnitřní př'esnost s použitím telemetru BRT-006: dále jsme odvodili vniti'ní

Při provozním ověření vznikaly potíže s vyhledáváním bodové stopy laseru v zorném poli telemetru
BRT-006; proto bylo nutno osvětlit jednak zacilovací
pomi'lCku, jednak nitkový kříž telemetru. Úpravy
vyřešil s. M. Dvoř'ák z Ústavu pro výzkum rud: pod
zaeilovací pomůcku umístil plexiskleněnou destičku
(obr. 9, 10). jejíž výběžek zasahuje před př'ední část
zacilovací pomůcky - tato destička je osvětlována
lékařskou cystoskopickou žárověičkou (2,5 V, 0,14 A),
umístěnou před posuvným hranolem (obr. 11, 12).
Teoretická podstata použitého l-ešení je v tom, že
poměrně velká plocha plexiskleněné destičky má funkci jednak sběrače světla a jednak vodiče světla; eystoskopická žárovčička př'itom kromě plexiskleni'mé destičky současně osvětluje nitkový kHž a horizontální
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šího počtu pozorování n. Každé pozorování bylo výsledkem dvojí protisměrné koincidence metodou zdvojeného obraZil bodové stopy -- jedna koincidence při
posunn hranolu vpravo, druhá koincidence při posunu
hranolu vlevo: dvojí protisměrnou koineidenci považujeme zejména při laserové telemetrii za zcela nezbytnou. Ovóřovali jsme při čtyřech rúzných vzdálenostech
D, př'ičemž každá vzdálenost byla měřena nezávisle
dvěma pracovníky A, B; výsledky ověřování jsou
sestaveny v tabulce 1. SHední chyba rnT (vnitřní př'esnost) byla vypoNena podle vztahu rnT ~= ± [ I vv I
(n-l )-l]~: absolutní chyba m byl~ vypočtena dle vzta·
hu rn =.c D ~ DT.
Z tabulky T plyne, že vý,.;ledky dosažené oběma
pracovníky jROUrovnocenné. Na podkladě velkého
počtu pozorování (n = (3) lze spolehlivě odhadnout,
že tPlemetric s laserovou signalizací a s použitím telemetru BRT-006 umožňuje při použití metody zdvojeného obrazu bodové stopy dosáhnout střední chyby
blízké hodnotě ±0.3 % měí'ené vzdálenosti, a to pE
vzdálenostech nad 30 m, které dosud nebylo možno
měřit; tato přesnost vyhovuje všem provozním úkolům velmi dobře.
Současně jsme obdobně ověřili pi"esnost tele metru
Teletop; poněvadž Teletop je chou1mltivý na přesnou rektifikaci posuvného hranolu a poněvadž u ověřovaného pi"ístroje nebyla kontrolována jeho násobná,
případně též adiční konstanta, omezili jsme se při ověřování pouze na zjištění vnitřní přesnosti (střední
chyba niT)' PE ověř-ování byl použit Teletop R klínkem o konstantě k =c 250, kterým je možno měřit až
do ndálenosti 75 m. Výsledky ověř'ování jsou sesta·
veu.\' v tabulce TI: plyne z ní, že byly opót ověř'ovány
) 01lZ('
vzdálenosti DT > 30 m, kteró dosud nebylo
možno Teletopem
spolehlivó měřit.
Z tabulky TI je zřejmá vyrovnaná přeRnost měření
obcu pracovníků a vcelku vyrovnaný vývoj st.J'·edních
chyb rnT v závislosti na vzdálenosti. Relativní chyba
je zhmba dvojnásobná v porovnání s chybou telemetr!1
BRT-006: tento poměr je v souladu s konstrukcí obou
přístrojll. Současně se prokázalo, že Teletopem
lze
ph la,wrové signalizaci mói'it metodou zdvojeného odrazu bcclové stopy na vzdálenosti do 75 m.
Pi'()snost laserové telemetrie ;"použitím telemetl'll
BRT 006 posoudíme závěrečně též na podkladě výsledků měření pÍ'Ímo v podzemních prostorách; pH
měření byla vzdáleuost každého bodu odvozena na

přesnost laserové te1emetrie s použ.itím telemetru Te.
letop. Postupovalo se tak. že v horizontálním překo.
pu byla v ověř'ované vzdálenosti postavena jednak la·
serová wuprava TKG 202 a jednak telemotry BRT·006
a Teletop; umístění pHstrojů při tomto ověřování je
na obr. ] 5 (poněvadž se ověi"ovalo v horizontálním
překopu, nebylo nutno na laserovou Boupravu umisťovat hranol). Laserovou Boupravon byla promítnuta
bodová stopa na skalní Btěuu, načež byla přesným
př'ímým zpúBobem změřena vzdálenoBt D této bodové
stopy od telemetru BRT-006. Tatáž vzdálenoBt byla
zjištěna laserovou te1emetrií (Dl') a to na podkladi"~vět-
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J: 12,7

%

±0,4
±0,2
+0,1
±0,2
±0,2
:1:0,1
±0,2
±0,2
J,0,4

podkladě dvojí nezávislé koincidence, takže výsledky
měření mohou být posuzovány jako měřické dvojice.
V tabulce III jsou sestaveny výsledky ověřování na
lokalitách Tisová a ,Jelšava; jsou sestaveny do skupin
odstupňovaných po pěti metrech, přičemž pro každou
skupinu byly vypočteny střední kvadratické chyby
mT'

Výsledky v tabulce III jsou srovnatelné s výsledky v tabulce I a II; potvrzují, že laserovou telemetrií
lze měřit až do vzdálenosti 50 m se střední chybou
±0,3 % měřené vzdálenosti.

2
4
2
5
8
8
4
7

± 0,5
2,9
6,:3
5,3
+1I,5
::1::14,5
+14,8
±14,:3
-T-

...

+

::,,0,1
:1::0,2
±0,4
±0,2
J:0,4
±0,4
±0,4
::,:0,3
-

snížena mobilita soupravy zejména v obtížněji schúdných prostol'ách (speleologie, hornict.ví). Českosloven.
ské laserové soupravy byly ještě před~esti l~ty srovnatelné výkonem i provedením se světovými Řpičkovými
výl'Obky, a pro některé speciální práce je převyšovaly
(termokryt); od té doby se dosud technický sta v čsl.
laserú na trhu nezměnil. Pokrokem nesporně bude již
vyvinutý typ laserové soupravy TKG 205 (II), jejíž
váha je poloviční při stejném energetickém výkonu
(a také při stejném nároku na zdroje energie). Mobilitu
telemetrické laserové soupravy značně usnadní nová
laserová souprava TKG 206, která váží pouze 1,6 kg;

3.3 Závěry
Při ověřování dosažené výsledky zcela vyhovují
běžným provozním požadavkům jak z hlediska přesnosti, tak z hlediska produktivity: v pHznivých podmínkách lze za 1 hod. zamě1'it 60 bodú, takže rychlost
měření je srovnatelná s nitkovou tachymetrií. Při
měření vždy dáme přednost telemetru BRT 006 pro
jeho lepší konstrukční vlastnosti. Telemetr TELETOP
je výhodný pouze při měření na větší vzdálenosti,
přičemž se využije jeho vyšší světelnost; jeho použití
však vždy vede ke snížení přesnosti měření, poněvadž
je konstruován pro hrubší práce.
Nevýhoda popsaného postupu je zatím v poměrně velké váze laserové soupravy TKG 202; laser a měnič váží celkem asi 18 kg bez baterií. Tím je značně
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[6J OSTBOVSKI, R.: Ergebnisse der Untersuchung
des Basis-Reduktions-Tachymeters
BRT-006, Vermessungs-Intermationen
20, Carl Zeiss Jena 1969,
str. 24-27
[7] TLUSTÝ, J.: Lasery a možnosti jejich využití v geodesii, Geodet. a kartograf. obzor, 1966, č. 3, str.
62-67
[8] ŠVAGR, V.: Mining Survey Aligning by Gas Laser
TKG-202, First Canadian Symposium on Mining
Surveying, University of Fredericton 1969
[9] ŠVAGB, V.: Problematik der Lasertechnologie im
Tiefbau, Sammelband der II. Internationalen
Kon·
ferenz fUr Markscheidewesen, Budapest 1972
[10] ŠVAGR, V.: Efektivní využití laserů v důlním měřictví, sborník referátů kolokvia "Gyrokompasy
a lasery v důlním měřictví", vyd. Česká hornická
společnost, Ostrava 17. a 18. 10. 1973, str. 26-35
[li] ŠVAGR, V.: Možnosti vYl}žití laserové techniky
v SHR, výzkumná zpráva Ustavu pro výzkum rud
Praha 1973
[12] KOUTNÝ - ECLER: Laser ve službách geodézie,
GaKO 1967/12
[13] VLČEK, J.: Zaměřování komor Teletopem, Rudy
7, 1959, č. li, str. 369-374
[14] VLČEK, J.: Beitrage zur Losung markscheiderischer Probleme bei Hohlraumaufnahme
und Fest·
stellung von Gebirgsbewegungen in unzuganglichen
Grubenbauen, Freiberger Forschungshefte
A 228,
Akademie Verlag 1962, str. 43-60
[15] VLČEK, J.: Die Abbaukammeraufnahme,
Sborník
přednášek II. důlněměřické konference, Budapest
1972
[16] VLČEK, J.: Zaměřování komor velkých rozměrů,
sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice
1972", Sborník přednášek I 13, str. 197-224
[17] VLČEK, J.: Způsob zaměřování nepřístupných dobývek telemetrem, čs. autorské osvědčení č. 158990
[18] VLČEK, J.: Výzkum důlně měřických prací v podzemních prostorách s využitím laseru, výzkumná
zpráva ÚVR, Praha, červen 1971.

její výkon však bude nejvýše poloviční (0,5 max 1,0
",.mW), podstatně však klesne nárok na kapacitu zdrojú
- pro provoz bohatě postačí baterie 12 V, 10 AW, jejíž
váha je o 2/3 nižší v porovnání s dosud používanými
zdroji. Kromě toho celková úprava a tvar laserové
soupravy TKG 206 umožní její připevnění přímo na
telemetr,
čímž se produktivita
laserové telemetrie
ještě zvýší. Obdobné řešení je již známo ze zahraničí,
nebylo však dosud zveřejněno; použil je v r. 1973
v SSSR hlavní měřič Gajského kombinátu (Orenburská oblast, jižní Dral) s. ing. Černavský. Gajská souprava pracuje s laserem výkonu 0,6 mvV, který je
pevně spojen s tělesem tele metru BRT 006 (obr. 16)
tak, že výstupní svazek laseru je kolmý na základnu
telemetru a tudíž rovnoběžný se záměrnou přímkou.
Jediná nevýhoda tohoto řešení je v malém dosahu,
který se snižuje na 40 m v dúsledku malého energetického výkonu laseru. Přesto však bude účelné toto řešení v ČSSR ověřit, pokud n. p. Tesla zajistí výrobu a distribuci laserové soupravy TKG 206.

[1] OGLOBLJN, M. D.: Markšejderskaja sjemka podzemnych pustot, Gor. ŽUl'. (1949), str. 31-34
[2] Trudy vsesojuznogo naučno-techničeskogo
soveščanija po markšejderskomu
delu, Ugletechizdat
Moskva 1958
a) fl •• 'í02--506, Nesterenko, G. T: Novye pribory
dlja markšejderskich rabot ...
b) s. 534--537, Zubov, V. M.: Nekotoryj opyt
razrabotki ...
[3J ZUBOV, V. M.: Sjemka svetovymi zasečkami,
G~~n. žur. (1947), 4, str. 34-37
[4J MULLEB, G.: Ein Beitrag zur markscheiderischen
Erfassung grosser Hohlraume unter Tage, Freib.
Forschungshefte A 97, Berlin 1958
[5J BICHTEB,
H.: Prinzip des Basis-Beduktionstachyometers BRT 006, Vermessungsinformationen
20, Carl Zeiss Jena 1969, str. 10-15

Do redakce došlo 1. 2. 1974
Lektoroval: Ing. Ivan Podhorský, CSc.,
ČVUT v Praze

Ing. František Krpata.
katedra vf-šši geodézie.
eVUT, Praha

Nové příslušenství k Reg Elta 14 pro
vytyčování

Na přání mnoha zákazníků využít registrační
elektronický tachymetr Reg Elta 14 také pro vytyčovací práce, firma Opton vyvinula přídavná zařízení Eltac a ASG. Nová metoda, kterou vypracoval Dr. Ruopp z TU ve Stuttgartě, znamená pro
inženýrskou
praxi stejný pokrok, jako použití
elektronického tachymetru v mapování.
Eltac (obr. 1) je miniaturní jednoúčelový počítač s vyměnitelnými panely; jeden panel obsahuje
8 programiL Napojují se na Reg Elta 11 místo
děrovače či jako interface mezi Reg Elta 14 a děrovač. Vstupní data poskytuje při měření Reg
Elta 14 a dále měřič' přes vstupní registr Reg
Elta 14. výstup z Eltac je digitální buď přímo ve
vlastním registru či do napojeného děrovače. Kapacita registru je šest míst, doba výpočtu je asi
dvě vteřiny. Zdrojem proudu je Ni ed baterie

s příkonem 8 W, která slouží současně pro Reg
Elta 14. Počítač pracuje v teplotním
rozmezí
-20 oe až + 50 oe. Jeho rozměry jsou 300 X 160 X
X160 mm a hmotnost 7 kg včetně baterie.
Eltac může řešit:
1. Orientaci osnovy směrníkové na lžbovoln!J smiJr.
2. Redukci šikmé vzdálenosti na uodorovnou i svislou včetně korekcí ze zakřivení Země a refrakce.
3. Výpočet vzdálenosti
mezi dvěma po sobě zaměřenými body.
4. Výpočet vytyčouacích
prvků ze soui'adnic
TTS
nebo ze souřadnic místní soustavy.

Přístroj ASG (obr. 2) slouží k vytyčení bodu
a jeho podstatnou část tvoří odrazný systém, vodorovný kruh s nejmenším dílkem 19 a otočné 1,5 ID
dlouhé rameno s centimetrovou stupnicí. Pomoc-
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ným zařízením
je krabicová
libela pro horizontaci
a kolimátor
pro směrování
odrazného
systému.
Hmotnost
celého zařízení
je 7 kg.
Postavení
přístroje
Eltac a ASG je patľl1() z obrázku č. 3 a 4.

Použití Reg Elta 14 ve spojení
má oproti dosavadním
metodám
1) volná

volba

2) vytyčení
a event.

stanoviska

bodu s ohledom
deformace
sítě

3) automatická
kontrola
zích pevných bodů
4) možnost

s Eltac a ASG
tyto výhody:

vytyčování

na

polohy

místní

zkreslení

použitýCh

nepřístupných

výcho-

bodů

5) možnost
současného
nasazení
více měřickýcll
pomocníkLl s ASG a tím podstatné
zvýšení produktivity.
Vytyčení
pomoci
ve dvou etapách:
1) Určení
2) vlastního

polohy

uvedené
stanoviska

vytyčení

aparatury

se provádí

Reg Elta

14 a

podrobného

bodu.

Zjištění
polohy
stanoviska
vyžaduje
viditelnost
na dva pevné body se známými
souřadnicemi.
Na
tyto body se postupně
zaměří a jejich souřadnice
se nastaví
do počítače
Eltac. Z naměřených
hodnot (vodorovného
směru,
zenitových
vzdáleností
a šikmých délek) určí počítač modelové souřadnice s počátkem
ve stanovisku
Reg Elta 14 a osou
+ x v nulovém směru limbu. Protože pevné body
jsou dány také v jednotném
souřadnicovém
systému,
vypočítá
Eltac
transformací
souřadnice
stanoviska
v JTS a měřítkový
koeficient
porovná-
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ním mezi danou a vypočtenou vzdáleností mezi
pevnými body. Měřítkový koeficient slouží k posouzení kvality bodového pole a jako kontrola
správnosti
daných souřadnic použitých pevných
bodů.
Při vytyčení podrobného bodu postaví pomocník
přístroj
ASG do blízkosti vytyčovaného
bodu
a provede jeho orientaci k Reg Elta 14. Odrazný
systém ASG se zaměří Reg Elta 14 a z naměřených
údajů a s pomocí dříve získaných transformačních
prvků se vypočítají jeho souřadnice v jednotné
soustavě. Poté měřič nastaví v Eltacu projektem

$>2
I
I

. vytyčovany

bod

I
I
I

stanovené souřadnice určovaného bodu. Na základě těchto daných a právě vypočtených hodnot počítač určí potřebné vytyčovací
prvky vztažené
k přibližnému bodu, a to úhel rp a vzdálenost r (viz
obr. 5). Na přístroji ASG se pootočí pohyblivým
ramenem (vzhledem k orientovanému vodorovnému kruhu) o úhel rp a jezdec s olovnicí se po děle~
ném rameni přesune do vzdálenosti r. Olovnice vyznačuje polohu vytyčovaného bodu.
Přístrojem ASG je možno vytyčit body v okruhu
1,5 m. Jestliže přibližný bod je mimo tento dosah,
musí se ASG přemístit ve směru daném úhlem 7'
do vzdálenosti r s přesností 1 m a celý úkon se
opakuje. Konečnou kontrolou přesnosti vytyčení
určovaného bodu je jeho zaměření (ASG je umístěn centricky), přičemž vzdálenost
r musí být
v dané toleranci (např. 2 cm), kdežto úhel rp může
nabýt libovolných hodnot. Jestliže při kontrolním
měření je připojen děrovač, mohou být vyděrovány
souřadnice bodu přibližného i určovaného, hodnoty
rp a r a tyto se vyhodnotí na velkém počítači při
konečné kontrole vytyčení.
V případě, že připojovací body jsou těžko přístupné nebo v terénu nepříznivě rozložené, je možno určit stejnou metodou vhodně zvolené zhušťovací boqy, které umožní vlastní podrobné vytyčování. V nepřehledném terénu je možno z přibližného bodu vytyčit i takové podrobné body, které
nejsou ze stanoviska přístroje viditelné.
Na závěr lze říci, že výhody plynoucí z volby
stanoviska (libovolné místo, z něhož vidíme dva
pevné body), z možností zhustit lehce bodové pole
a vytyčovat i zakryté body, plně zdůvodňují využití elektronických
tachymetrů při takových vytyč ovacích pracích, kde není požadována
vyšší
přesnost, než nám mohou tyto přístroje poskytnout.

Konference o geodetických předpisech
a jejich přínosu pro racionalizaci
inženýrské geodézie

Ve dnech 21. a, 24. 10. 1974 uskutečml KV ČVTS spol.
geodézie. a kartogr1afie v Ostravě z pověření Ov společnosti v Jánských Koupelích, okr. Opava konferenci na
téma "Geodetické předpisy a jejich přínos pro racionalizaci inženýrské geodézie."
Tématicky je možnO' přednes,ené referáty rozdělit do
tří skupin. Do prvni lze zahrnout referáty Ing. M. Herdy, CSc. a Ing. F. Šilara, CSc., ve kterých se přednášející zBbýv,ali teorií 'Přesnosti (kvality) ve vztahu ke
stáva,jícím normám a předpisům. Ing. M. Herda, CSc.
stručně uvedl teoretické zdůvodnění vytyč ovacích odchylek panelových staveb a konfrontoval je se skuteč'
ností, tj přesnosti, 'která se, v praxi dosahuje. Dále
'seznámil účastníky s vytyčováním nových konstrukčních
'soustav, kde se používá tzv. kontaktní montáže. Upozornil n~a vyšší nároky nap'řesnost,
která bude hlalVl1.ím
problémem při vytyčolVání takto konstruovaných objektů.
Ing. F. Šilar, CSc. se pak soustředil na jiný druh stavebních objektů - na liniové stavby. Zabýval se vlivem
přesnosti mě'řených veličin a zejména. výchozích bodů
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[trigonometrických)
na vytyče:ný bod. Tent'o druhý vliv,
jak u'k~a,l na konkrétním příp,adu pražského metra,
není zdalelka za:ned'batelný.
Další dvě přednášky se týkaly modernizace a racionalizace výroby. Ing. L. Skládal, CSc. promluvil o nových
progresívních fotogrammetrických
technologiích, jejichž
využ'iJtím by bylo možno zkrátit a zle,vnit pwje1kční
činnost. Přesnost těc:hto 'postupu vyhovuje i náwčným
pracím. Nové technologie se však dostávají do rozporu
se stáivélijícími předpisy, kte,ré se pak stá'v'a,j,í brzdou
poikro'ku. Další přednáška Ing. Hudečka a kol. do jisté
míry nav,a;zovala na předcházející.
Byly uvedeny zkušenostize
st'rojového zpr'acování základniÍ mapy závodu,
kde bylo využito fotogr'ammetrie,
pocítače Octra 1013
a zobrazení bylo povedeno na Corragrafu. I zde bylo
poukázáno na to, že dosavadní pNldpisy plně nevyhovují
strojovému 'zpracování.
Další přednášky
měly .spíše informační
char'a,kter,
v některých byly konstatovány rozpory mezi předpisy
a technologiemi.
Ing. L. Kmentem byl stručně uveden
vývoj předpisu, 'které souvisejí s tvorbou map velkých
měřítek. Podrobně bylzhotdnocen
současný stav platných předpisu a směrnic, jejich vzájemná vazba, případně rozpory. Ing. V. ŠiMvall1c hodnotil názor ,projektanta
na komplexnost te'chntckých předpisu a upoZQirnil na
jejich neúplnost. V diskusním příspěvku Ing. M. Herda, CSc. uvedl, že většina nedosÍlBltků bude řešena v 'sou·
časné době přilpra'vo,vanými předp,isy. Ing. V. Baďura se,
z'abýval předpisy a technologi'í speciálnlch geode'tických
pr,acl přI měření jeřábových drah. Na přednášlm navázal host z PLR mgr. in'ž. S. Poprawa, který v diJskusnlm
pří'spěv'ku uvedl zkušeno'sti z geodetických měření j6iřábiJ a jeřábových drah v Polsku.
Poslední přednáška
Ing. F. Boráka o geodetických
p,racích Ipři 'výstavbě televizního vysHa,če Pr,aděd byla
podkladem pro exkurzi, která se konala druhý den.
První exkurze byla na gravitační hráz vodního díla
Kružberk
s odborným výkIadem účalS>tní'ka výstavby
Ing. M. Herdy, CSc. Další pak nebyla us'kutečněna pro
nepř1zn'ivé 'poč1a:sív okolí Pradědu. Odpoledne bylo věnováno promítání králtkých fHmu 's odbornou tématikou
vztahující se k inženýrské geodézii. Večer se pak uskutečnila beseda s Ing. M. Klime,šem, 'který se Zúč'éIJstnil
XIV. kongresu FIG ve Washingtonu. Beseda byla doplněna diapozitivy.
V ,pois'letdnímdopoledni věnovaném diskus,i mimo jiné
vystoupil vedoucí polské delegace mgr. inž. Klopociňski
aseznámi:l
účastníky
se :zipr,ac'Qivánim, doplňováním
i obsahem 'technické mapy Varšavy v měřítku 1: 500.
Konference se 'zúČ!astllUo 180 pracovníků i z jiných
resortu. V závěr'ečném hodnocení celéak,ce
byla konstatována pečlivá organizace i vhodnost volby témBJtu
a 'p'rostředí. Bylo doporučeno, aby náměty, 'které vyplyruuly z referátu i dilskuse, byly 'souhrně zpraco'vány.
V Praze dne 15. 11. 1974.
ČVUT

-

Doc. Ing. Z. Novák, CSc.,
katedra spec. geodézie

Seminář "Pozemkové úpravy v obdobi
rozpracováni okresnich studii"
,081.3 :081.22: 621 :711.183

Ve dnech 22. až 24. října 1974 uspořádala celostátní
odborná selkce pozemkových úprav VTS v Medlově u Nového Města na Moravě celostátní seminář o úkolech
a náplni pozemkových úprav v nastávajícím období zprumyslnění zemědělské výroby. Zemědělství je vybavováno
stále modernější a výkonnější technikou. Nové stro}e
výrazně ovlivní dosud používané technologie" urychlí proceskoncentrace
a specializace výroby, vynutí si novou,
organizaci pudního fondu, změní velikOst pozemků i ce,lých zemědělských
podniků. Vědeckotechnický
pokrok
hlouběji proniká do zemědělské výroby, COž ovlivňuje
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také požadavky na projektování ,a realizaci pozemkových
úprav.
Úkolem semináře bylo se,známit účastníky s novou
etapou rozvoje našeho zemědělství, se zkušenostmi ze,
zpracování okresních studií koncentrace,
specializace
a kooperace zemědělské výroby' ,a generelu pozemkov'ých
úprav, které se v současné době vyhotovují v rozsahu
tzv. koop6lračních seskupení [cca 4000-6000 ha zemědělské pUdy). Další přednášky se týkaly infQirmačního
systému geodézie a kartografie, připravovaného
půdního registru, možnosti využití leteckých snímku v pozemkových úpravách, ochrany půdy a životního prostře,dí, reprodukční
techniky,
zemědělských
komunikací
z hlediska nové Qirganizace pudního fondu, te'rénních
úprava
zpracování projektové dokumentace ,a re,alizace,
PQlzemkových úprav:
Půldne bylo věnováno jednání v pěti odborových a úzce specializovaných kQlmisích:
1. Proje-ktová dokumentace, re,alizace a adjustace
jektu
2. Komunik,ace - organizace dopravy
3. Vodohospodářská opatření
4. Tvorba a ochrana životního prostředí
5. Pfidní fond a bilance.

pro-

Účastníci semináře byli podle svých zájmů rozděleni
do jednotlivých komisí, ve kterých projednávali problematiku uvedenou v přednáškách s přihlédnutím k vlastním zkušenostem z praxe. Výsledky jednání odborných
komisí byly' zpr.acovány do souhrnných zpráv, kte'rých
bude využito pro vypracování nové metodiky pro proje,ktování .a realizaci pozemkových úprav.
Seminář sledovalo celkem 240 účastníku z praxe, projektových ústavu, ústředních úřadu a škol a lze, říci, že
splnil své poslání. Sborník pI'ednášek vyjde v 1. čtvrtletí
tohoto roku.
Doc. Němeček,
ČVUT

K výroči založení Vysokého učeni
technického v Brně

Na stavební
fakultě
Vysokého učení technického
v Brně (dále FAST-VUT) proběhly ve dnech 30. září
a 1. a 2. října 1974 oslavy 125. výročí založení Vysokého
učení technického v Hrně - resp. 75. výročí založení
Vysoké Ikoly technické [VST) s českým vyučovacím jazykem. Předchůdcem VUT bylo utrakvistické
Technické
učiliště v Brně, založené v r. 1849 s vyučovacím jazykem německým i českým, z něhož čeština postupně mizela, až se ztratila docela a bylo nutno v r. 1899 založit
VŠT. Spolu s oslavami založení VUT byla uspořádána
i VII. věd e c k á k o nf e r e n c e FAST-VUT ve 14 sekcích za velmi četné účasti význačných zahraničních hostí
z družebních vysokých škol a fakult ze SSSR, NDR, BLR
PLR, RLR, učitelu a vědeckých pracovníku z vysokých
škol v ČSSR, pracovníku vědeckých a výzkumných ústavfi, a prováděcích podnikfi a závodfi z celé ČSSR.
Pokud jde o účast geodetů v dějinách VUT, nutno říci,
že jejich podíl není zanedbatelný. Jedním z prvních profesoru Technického učiliště v Brně se stal dr. Karel
Kořistka, významný geodet a kartograf.
Do Brna přišel z Baňské Štiavnice, kde byl asistentem věhlasného
fyzika Dopplera a stal se ve svých 24 letech profesorem
geodézie. V Brně pfisobil do r. 1857, kdy přešel na
ČVUT Praha a brzy po svém příchodu byl zvolen rektorem ČVUT. Za doby svého pusobení vydal v r. 1855
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první výškopisnou mapu brněnského okolí. Byl zakladatelem a průkopníkem
přesných výškových měření
a znázorňování trerénu vrstevnicemi. Stejně tak byl' význačný i podíl geodetů na VŠT po jejím založení v roce 1899. Vedoucím ústavu geodézie se stal význačný
geodet prof. Líčka, který přišel do Brna z ČVUT Praha
a který založil na VŠT základy nejenom ústavu geodézie,
ale také v dnešním slova smyslu oboru geodézie na
VŠT. Za své zásluhy o rozvoj VŠT byl v roce 1910 zvolen rektorem VŠT. Bohužel za dva měsíce po svém zvolení v roce 1910 zemřel.
Ústav geodézie vedený prof. Líčkou zajišťoval výuku
geodézie zprvu na oboru stavebním, který byl na VŠT
založen jako prvý a později i na oboru strojním.
V roce 1900, tzn. jeden rok po založení VŠT, byl na
škole zřízen dvouletý kurs geometrů, který existoval
na VŠT až do škol. roku 1926/27, kdy na stavební fakultě došlo ke zřízení oddělení: zem ě měř i c k é h o
i n žen Ý l' S tví
tří let é h o, které
existovalo
v upravené formě, až do uzavření vysokých škol a na
něž později navázalo
č ty ř 1 e t é studium po roce

a prof. Ing. Dr. Walter ZilI z Technické univerzity Drážďany. Na konferenci byli přítomní četní zástupci vysokých škol a praxe, z nichž uvádím prorektora
SVŠT
Bratislava - prof. Ing. Antonína Suchánka, CSc., a proděkana ČVUT Praha - Ing. Dr. Jaroslava Kovaříka, CSc.,
kteří oficiálně zastupovali své Vysoké školy.
V sekci bylo předneseno 10 velmi hodnotných referátů, z nichž dva měli zahraniční hosté a ostatní učitelé
katedry geodézie fakulty stavební spolu s učiteli katedry fyziky (1) a ČSAV Praha (i) a jeden referát i posluchači III. ročníku oboru geodézie a kartografie.
Dva z referátů, a to referát prof. Ing. Dr. Vykutila
a dol'. Ing. Veselého, CSc., budou v brzké době uveřejněny. O uveřejnění dalších referátů se jedná.
Věřím, že po obnovení oboru geodézie a kartografie
na stavební fakultě VUT a úspěšném zahájení činnosti
i na úseku vědeckovýzkumné
činnosti, byly položeny
dobré základy pro další rozvoj oborU geodézie a kartografie na VUT v Brně.
Prof.

1945.

Geodetické studium ve formě dvouletého kursu absolvovalo 316 posluchačů, ve tříletém studiu 534 a ve
čtyřletém 242, tzn., že od založení geodetického studia
na stavební fakultě v r. 1900 až do r. 1951, kdy došlo
ke zrušení Vysoké školy technické v Brně a převedení
většiny ústavů na VAAZ, bylo pro zeměměřickou praxi
vychováno celkem 1092 absolventů, což jistě není malý
podíl. V tomto obdoní byla na stavební fakultě na oboru
geodézie rozvíjena vědecká práce, hlavně na úseku vyšší geodézie a fotogrammetrie
a obor geodézie a kartografie na stavební fakultě udával prakticky směr geodetických prací v oblasti moravskoslezské země a později i její absolventi uplatňovali získané zkušenosti při
geodetických
pracích na Slovensku. Stavební fakulta
v Brně, obor geodézie, byla alma mater pro řadu soudruhů ze Slovenska, kde nebyla za první republiky vysoká škola geodetického směru, a z této doby se také
datuje velmi úzká spolupráce mezi soudruhy ze Slovenska a z Moravy.
Geodeti na této fakultě se v minulosti i nyní význačnou měrou podíleli a podílejí na všech činnostech
él v řadě případů stáli v čele různých akcí, jako tomu
bylo i v domácím odboji proti okupantům. Prof. PhDr.
Bohumil Kladivo, RNDr. Jaroslav Mrkos, Ing. Jaroslav
Potoček, učitelé na oboru geodézie a posluchači Jiří Vejrosta, inženýr in memoriam, a Jaroslav Zeman, inženýr
in memoriam, položili své životy v boji proti fašistické okupaci za II. světové války po uzavření vysokých
škol. Pamětní deska jim byla odhalena na VUT Brno
a FAST-VUT Brno dne 16. 11. 1974.
Zdárně se rozvíjející obor po roce 1945, kdy byly
vytvořeny nové podmínky pro vysokoškolské studium na
stavební fakultě, vša!f skončily v 1'. 1951, kdy byla vysoká škola technická v Brně prakticky zrušena a na
její pokračovatelce, Vysoké škole stavební již obor geodézie nebyl obnoven. Poslední absolventi geodeti vyšli
z brněnské stavební fakulty v r. 1951 a teprve po
23 letech bylo možno odevzdat praxi další absolventy
tohoto oboru, jejichž potřeba v našem národním hospodářství, ať již přímo v organizacích
resortu ČÚGK
a SÚGK, nebo v řadě různých stavebních a jiných podniků je více než pótřebná. Vždyť si můžeme jenom připomenout, že u zrodu i v průběhu a při dokončení každého díla stojí geodet jako pionýr a pracuje mnohdy
za mnohem těžších podmínek než všichni ostatní specialisté.
Obnovením oboru byly vytvořeny i podmínky pro rozvinutí vědecké práce na úseku geodézie a kartografie.
Katedra geodézie, která dříve jenom zajišťovala výuku
na stavebních oborech, byla dnes doplněna význačnými
odborníky, takže má dnes všechny předpoklady pro to,
aby tak jako v minulosti stála v čele vědeckého rozvoje tohoto oboru v areálu VUT.
N a V I I. věd e c k é k o n f e l' e n c i v sekci: Geodézie a aplikovaná fyzika zúčastnili se jednáni dva zahraniční hosté, a to prof. Ing. Dimitr Stojčev z Vysoké
školy stavební Sofia, fakulta geodézie a zemljeustrojstva,

Ing. Matě; Pokora,
FAST VUT Brno

Mezinárodní motoristická
sezóna geodetů

Letošní mezinárodní sezóna ge'odetů-motoristů skonči·
la. Poprvé sekoILaly ve třech spřátelených zemích meziná['odní soutěže,ktarých
se zúčastnila oficiální družstva
ČSSR, NDR a Polska.
Skončila mimořádným úspěchem ge'Odetů ČSSR, kteří
vždy zvítězili. Svědčí to nejen o výbornÝ'ch kvalitách
vybraných posád·e~, a'le i o mm, že se nám vrací vY'solké
úro1ky za prá'ci, vloženou do předcházejíCÍ'C'h ročnm<ii
přebo!l'u československých geodetů. Do Drážďan, Úštěka
i Katovic přijížděli naši jezdCli jlB/kofavor1té a nezklama'll.
Vši'chni nominovaní byli dobrými reprezentanty, bylo jen
otázkou, kdo, bude momentá'lně nejle:pší.
Příjemně překvapili jezdci z NDR, kteří přicházeli do.
sezóny bez jakýchoHv zkušeností a teprve' v letošním
roce začínala budovat vlastní tradici. Jejich zájem a chuť
do přehorů ukázaly, že za rok bude třeba s nimi "P"Očítat".
Poláci podávali nevyrovnané
výlkony. iNe'jvážnějšírni
soupeři našim jezdcfim budOU geodetiz
KatO'Vic, jejichž
nělkteré posádky' d~ržely pravidelně s našimi krok a poráž·e'ly šp'ičku z NDR.
Zajímavé je i srovnání soutěží v ČSSR, NDR a PoISlku.
KaMá má jiné pojetí.
U nás se snaž,íme, mít soutěž sportovně bl'anného chara'kteru - motorlzov.aný víceboj, 'S vyššími nároky na
vytrvalost a další morálně-volní vlastnosli posádek. GEODESIA RALLYE ČSSR má denní i noční část, na trati se
plní mnoho úkolů. P~sádka Tischer-Kvapil
ze střediska
Kmrlovy Vary byla v těchto podmínikách naprosto suverénní.
V NDR pořádali ta'kovou 'Soutěž popJ.'IVéa hned s úspě·
chem. GEOKART RALLYE DRESDEN má cha'fBkte'r orientační. Tím cennější je vítězst:ví posádky Ing. Šlégr-Ing.
Kolář ze středi'ska geodézie Lltoměřtce, která se bezpečně orientov,aIa na trati dlouhé 100 km, na špatný'ch
a špatně :lJnačený~h vozovkách v o;kolí Drážďan. Škoda,
že jízda :lJručnosti 'byla :zmeihodnocena neobje,ktiV1ním bodováním: poža:do~ána přesnost bez ohledu na čas.
Polská raHye je' pro z.ahraniční účastníky pravidelně
velkým' dob!1'odružstvím, protože všichni musí absolvovat 1500 'km během tří dnů. Kato,vice pře~zaly letos pořádání soutěže od KieIců (příští rok se má je't v obou
městech) a připravily nejhezčí soutěž letošního seriálu.
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Na základě
p'oznatků
z první
velké
sezóny
přelomu
geodetli-motoristů
by
bylo
vhodné
přijmout
něktelrá
O'p,atření pro zajištění
dobrých
výsledků
v roce 1975.
Za úvahu stojí jistě i otázka suvenýrů
a cen. Na příklad
polští
geodeti
věnovali
pro. nejlepší
družstvo
přeborů
GEODESIA RALLYE ČSSR krásný
putovní
pohár.
V každém případě
merlinárodmí
motoristická
sezóna
1974 splnila svůj cíl: posílit
inte'rnac-íonální
vztahy' mezi geodety a kartografy
socialisticlkých
zemí. Úspěchy
našich
geode,tů-mnto,ristů
jsou dohrou
odpovědí
na důvěru,
které se dostalo
motoristickému
hnutí od vedoucích
složek
odvětví geodézie
a kartog'r.afie
v ČSSR.
ředítel

Obr. 1. Start mistrll
CSR v mototuristice

Geodesia

Ing. Tanovský,
- rallye ČSSR

odvetui geodézie a kartografie
pro rok 1974 na f. GEOKART
RALLYE Dresden

By'la rychlá,
jednoduchá,
na výborných
silnicfch
a se
dvěma
jízdami
ZJručnosti:
jedna
na ,a'sfal,tu, druhá
na
písku.
Svědčila
především
rychlým
jezdcům
a proto také vyhráli
naši nejrychlejší
Bergr
s Ing. Rodrem
z AMK Geodézie
Liberec.
Slmda, že se na trati neplnilo
více úkolů.

Z geodetického

kalendáře

(leden, únor, březen)
3_ ledna 1895 před 80 lety se narodil
v Břetěticích
u Sušice Ing. Dr. Pavel Potužák,
profesor
praktické
geometrie
na ČVUT v Praze, nositel
Řádu práce.
Po ukončení studia pracoval
jako asistent
u prof. Čuříka a prof.
Petříka.
V roce 1926 přešel
do praxe
k pozemkovému
katastru
a v r. 1938 byl jmenován
mimořádným
profesorem na Vysoké škole speciálních
nauk. Za své dlouholeté pedagogické
praxe
vychoval
řadu odborných
pracovníků,
jeho publikační
činnost
je velmi rozsáhlá.
Pracoval i ve veřejném
životě v letech
1954-1960
jako poslanec
NS. Jako vysoké
ocenění
jeho
práce
mu byl
v r. 1961 udělen
Řád práce.
14. ledna 1905 - před 70 lety zemřel v Jeně Ernst Abbe,
profesor
na univerzitě
v Jeně, známý konstruktér
a dlouhá léta vedoucí
optických
dílen závodíl C. Zeiss v Jeně.
(Narodil
se 23. ledna 1840 v Eisenachu.)
15. ledna 1955 - před 10 lety zemřel v Košicíc.h Ing. Dr.
Pavel llavský,
profesor
báňského
měřictví
na VŠT v Košicích. Zasloužil
se o vybudování
specializace
bállského
měříctví.
Byl znalcem
problémů
v tomto oboru, ve kterém i vědecky
pracovaL
(Narodil
se 5. února 1911 v Suché n. Parnou
u Trnavy.)

Obr. 2. Na stupních vítězÍL v Polsku: prvé místo
Bergr-fng.
Rodr (AMK Geodézie Liberec), druhé
místo Cichosz -Cichoszová
(Katovice - vlevo), třeti místo lng. Poděbradský-Coufalová
(Geodézie
Plzeň - upravo)

15. ledna
1925 před
50 lety zemřel
v Písku prof.
August
Sedláček,
historik
a genealog.
Obecně známé je
jeho životní dílo "Hrady,
zámky
a tvrze království
Českého".
Zeměměřiče
bude
zajímat
jeho kniha
"Paměti
o staročeských
měrách
a váhách".
(Narodil
se 28. srpna
1843 v Mladé Vožici.)

Detailní
Jednotlivé

31. ledna 1905 před 70 lety se narodil
ve Tvarožné
na Moravě Ing. Dr. Vlastimil
Blahák, profesor
Vys. školy
dopravní
v Žilině, bývalý velitel
VZÚ v Praze. Jeho odborná i vědecká
činnost
je velmi bohatá,
hodně publikoval jak z oboru geodézie,
užité kartografie,
tak i foto·
grammetrie.
Zavedl
do běžné
praxe
používání
metody
světelných
řezů pro měření
deformací
tunelů.
Za jeho
veřejnou
a politickou
činnost
mu byla udělena
řada vyznamenání.

hodnocení
prvky jsou

vše'ch tří soutěží
přináší
tabulka.
bodovány
max. 3 body, min. O bodů.
NDR

PLR

3
2
2
3
2
3
2
2
3
2

2
3
1
3
2
2
S
2
3
3

2
2
3
2
3
2
3
3
2
3
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24
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ČSSR
Administrativní
příprava
Organizace
Itineráře
Úkoly na tr,ati
Jízd;a zručnosti
Náročnost
soutěže
Péče o je'zdce
Ubytování
výsledků
Vyhlášení
Suvenýry
a ceny
Celkové

hodnocení

Všechny
soutěže
jsou tedy kv,a'!itatřvně
vy'rO'vnané, ale
jak z tabul1ky plyne, je nutné, ještě mnoho na českosla,venské
ral'!ye zlepšit,
i když její pří'pravě
a průběhu
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5. ledna
1925 před 50 lety se narodil
ve Vyškově
Ing. Josef Nedoma,
vedoucí
Střediska
geodézie
ve Vyškově. Těžká válečná
léta prodělal
jako dělník, po skončení války vystudoval
VUT v Brne. Po praxi v Geoplánu
přešel od r. 1954 na SG Vyškov, kde pracuje
dosud. Svou
pilnou a svědomitou
prací
byl vždy dobrým
příkladem.
2. února 1905 - před 70 lety se narodil
v Lubné u Rakovníka
Ing. Ladislav
Janoušek,
vedoucí
měřické
skup i ny Pražského
projektového
ústavu,
dlouholetý
funkcio-
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nar ČVTS pro geodézii a kartografii. Svou dlouholeto~
bohatou praxi ve službách hl. m. Prahy uplatml plne
při výstavbě zejména v pražské aglomeraci. Bohatá_ je
i jeho činnost veřejná jako člena NV hl. m. Prahy, clena komise pro výstavbu a v dalších jiných orgánech. Byl
dlouholetým členem redakce našeho časopisu.
1825 - před 150 lety se narodil v Březové na
Moravě PhDr. Karel František Kořistka, známý geodet,
geograf a statistik, profesor stavovského polytechnického ústavu v Praze, po roce 1864 první rektor. Svou pedagogickou dráhu započal jako asistent u prof._ Dopplera na hornicko-lesnické
akademii v Báňské Stiavnici,
odtud
přešel
na brněnskou techniku
jako profesor
a v r. 1851 byl povolán do Prahy. Zabýval se zejména
topografií a kartografií. Měl velké porozumění pro vzájemnou návaznost praxe a vysoké školy. Zasloužil se
též o vybudování středního průmyslového školství u nás.
[Zemřel 18. ledna 1906 v Praze.)

80 let profesora Ing. Dr. techn.
Pavla Potužáka, DrSc.,
nositele Řádu práce

7. února

8. února

1955 - před 20 lety zemřel v Praze Ing. Josef
Souček, býv. pracovník vodárenského úřadu hl. m. Prahy. V odborné veřejnosti se stal známým zaměřením výstavby Káranského vodovodu, což byla v té době nejrozsáhlejší měřická práce. Byl veřejně činný zejména
v zeměměřických společenských
organizacích.
[Narodil
se 13. května 1878 v Plotišti u Hradce Králové.)
8. února 1955 -

před 20 lety zemřel v Náchodě Ing. Karel Rykr, přednosta katastrálního
měř. úřadu v Praze
v době nového měření hl. m. Prahy. Jako odborník byl
členem československo-maďarské
delimitační
komise.
Své četné odborné články a pojednání zveřejňoval v Zeměměřickém obzoru, veřejně činným byl ve společenských organizacích
zeměměřičl\.
(Narodil se 9. října
1886 v Jaroměři. )
15. února 1905 - před 70 lety se narodil v Praze Ing. Dl'.
Karel Kučera, CSc., jeden z předních vědeckých pracovníků VÚGTK v Praze. Dlouholetá odborná praxe při budování čs. základní sítě a bohatá literární činnost jej
předurčila pro tuto dráhu. Byl členem redakce našeho
časopisu a redakce Studia geophysica et geodetica.
10. března 1925 před 50 lety zemřel John Filmore
Hayford, profesor chicagské univerzity, ředitel amerického ústavu Coast and Geodetic Survey. Určil prvky
rotačního elipsoidu, užívaného v současné době v USA
a nazvaného jeho jménem. Známé jsou jeho práce zejména v oboru isostasie Země. (Narodil se 1868.)
25. března 1875 před 100 lety se narodil v Telči na
Moravě Ing. Dr. Jaroslav Pantoflíček, profesor nižší a vyšší geodézie na ČVUT v Praze. Člen České akademie věd
a umění, komitétu geodetického a geofyzikálního aj. Jeho
pedagogická a odborná činnost byla rozsáhlá. Kromě
geodézie se zabýval též fotogrammetrií.
Jeho literární
činnost byla rovněž bohatá, byl hlavním redaktorem
"Atlasu Čs. republiky". [Zemřel 10. ledna 1961 v Telči.)
1895 před 80 lety byly zahájeny F. N. Černyševem
a B. B. Golicinem měřické práce pozemní fotogrammetrie
na ruském ostrově Novaja Zemlja za polárním kruhem.
1915 před 60 lety nabídl Ing. Bosshardt závodům
Kern v Aarau svůj vynález autoredukčního
tachymetru.
Jeho nabídka však byla zamítnuta.
1925 před 50 lety byly uskutečněny
první
s prototypem Bosshardt-Zeissova autoredukčního
metru, vyrobeného v závodech C. Zeiss v Jeně.

pokusy
tachy-

před 50 lety byly vyhotoveny první pozemkové
mapy 1: 10 000 a 1: 5000 leteckou fotogrammetrií
ve
švýcarské obci Bilten-Niederungen.
Hranice pozemků
byly signalizovány, práce vedli Ing. R. Bosshardt a Ing.
J. Allenspach.
1925 -

Dne 3. ledna 1975 se dožil osmdesáti let prof. Ing.
Dr. techn. Pavel Potužák, DrSc., nositel Řádu práce,
který celý svůj život zasvětil zeměměřickému oboru.
Jihočeský rodák - narodil se v Břetěticích na Klatovsku - absolvoval po maturitě na sušické reálce
učební běh pro vzdělání zeíněměřičů na tehdejší České
vysoké škole technické v Praze. První státní zkoušku si
v roce 1929 - po rozšíření studia - doplnil i druhou
státní zkouškou, rovněž s vyznamenáním.
Brzy po vstupu do praktického života se prof. Potužák začal věnovat činnosti pedagogické. Nejprve jako
asistent prof. Čuříka na Vysoké škole báňské v Příbrami a od r. 1921 na Vysoké škole speciálních
nauk
v Praze. Zde se stal asistentem v ústavu praktické geometrie, jehož přednostou byl prof. Petřík. Pod jeho vedením pracoval až do r. 1926, přičemž v letech 1922-24
podnikl studijní cesty do Francie. Tam studoval jako
mimořádný posluchač na E:cole Nationale de Ponts et
haussées, E:cole Nationale supérieure des Mines, E:cole
spéciale des Travaux Publics, Service du Génie rural
a Service géographique de I'Armée, kde přednášeli mj.
význační francouzští geodeti jako prof. d'Ocagne, prof.
Prévot, ing. Roussilhe a prof. Danger. V provozní praxi
se seznámil i s fotogrammetrickými
metodami, použitými pro katastrální mapování a po svém návratu se stal
jedním z prvních propagátorů
letecké fotogrammetrie,
kterou přednášel již od šk. r. 1923-24.
V roce 1926 přechází do měřické praxe, kde se věnoval zejména pozemkovému katastru.
Přesto, že výkonná služba byla značně namáhavá, pracoval prof. 1'0tužák vědecky a sledoval· pokroky v oboru. Absolvoval
např. fotogrammetrický
kurs v Ziirichu (1930), předložil z této tématiky i disertační práci (1935) a v roce
1936 se na ČVUT habilitoval.
.
V březnu 1938 byl jmenován mimořádným profesorem
a přešel z tehdejší Ústřední správy pozemkového. katastru zpět na Vysokou školu speC'iálních nauka
ujal
se vedení ústavu praktické geometrie po prof. Petří;
kovi. Válečná léta, kdy byly vysoké školy uzavřeny,
byla příležitostí k dalšímu intenzívnímu studiu a přípravě přednášek pro zahájení výuky v osvobozené republice. Proto mohl již v květnu 1945 zahájit přednášky
a navíc se věnovat i organizačním opatřením pro znovuvybudování vysokého školství, které bylo okupanty'
tak těžce poškozeno. Nevyhýbal se ani činnosti v odborech - v letech 1945-1947
byl předsedou závodní ra·
dy ROH a významně se podílel na konsolidaci Vysoké
školy speciálních
nauk. Zastával
také akademické
funkce: pro období 194~-1948
byl zvolen děkanem
a potom působil jako proděkan celkem osm let. V těchto funkcích
prosazoval
zejména modernizaci
výuky
a její užší spojení s geodetickou praxí (zavedení prázdninové provozní praxe posluchačů, diplomní práce s tématy zadávanými podle požadavků podniků).
Navíc se účastnil práce v odborných institucích. Byl
předsedou geodetického a geofyzikálního komitétu při
Čs. národní radě badatelské, předsedou Čs. fotogrammetrické společnosti, členem technického odboru Akademie práce, Svazu inženýrů a architektů, členem Oborové rady vědeckotechnického
rozvoje v geodézii a
v kartografii. Pracoval ve fotogrammetrické
sekci této
rady. Neméně významná byla jeho činnost ve veřejných funkcích. Tak byl v roce 1954 zvolen poslancem
Národního shromáždění jako zástupce Vysokého učení
technického a velmi intenzívně pracoval v předsednictvu Čs. výboru obránců míru. Jako ocenění záslužné
činnosti
pedagogicko-vědecké
i veřejněpolitické
byl
v roce 1961 propůjčen prof. Potužákovi presidentem
rep1.!bliky Řád práce.
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Své zkušenosti
a poznatky předával prof. Potužák
svým posluchačům,
vědeckým aspirantům
- dnešním
předním zeměměřickým odborníkům, ale i ostatní geo·
detické veřejnosti. Během svého života vydal řadu publikací a článki'l, které významně obohatily geodetickou
literaturu.
Z významnějších
titulů jsou to zejména
knihy:
Základy

letecké

fotogrammetrie,

Fotogrammetrický

ČMT, 1936

slovník, ČMT, 1940

Praktická geometrie
v roce 1954)

1. 2., 1947 a 1948 [3. vydání vyšlo

Podrobné mapování
SNTL, 1966

(společně

Dále jsou to vysokoškolská
Letecká

fotogrammetrie,

Měřické předpisy
Katastrální

s Ing. Dr.

J.

Císařem),

skripta:

1931

1. a II., 1947, 1948

mapování

1. a 11., 1952

Vedení map a evidence půdy, 1959
Vedení map a evidence
Šteinerem), 1962

půdy

Topografické

[společně

mapování

[společně

s doc. Ing. F.

s Ing.

M. Váňou),

1965

Evidence nemovitostí
Ing. 1. Podhorským,
Dále publikoval
ných časopisech.
Vážený soudruhu

(společně s Ing. F. Řiháčkem
CSc.), 1966

řadu

významných

článků

a

v odbor-

profesore,

při příležitosti Vašeho životního jubilea přijměte od
všech pracovníků směru geodézie a kartografie stavební fakulty ČVUT vřelé ocenění Vašeho pedagogického
působení při výchově zeměměřických inženýrů i Vašich
zásluh o rozvoj československé geodézie a kartografie,
k němuž jste přispěl svou bohatou vědeckou a publikační činností. Rovněž Vaše působení v akademických
funkcích, ve vědeckých a společenských
institucích a
v neposlední řadě ve veřejném životě bylo velkým přínosem pro naši společnost.
Děkujeme Vám proto upřímně za Vaše celoživotní
dílo a do dalších let Vám přejeme dobré zdraví a životní pohodu.

V přípravě pro další GaKO jsou:
MIČUDA, J.: Vyrorvna,nie dÍžkovo
pomoc ou plOch
ŠILAR,

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze [VÚGTK) vvhlašuje podle výnosu bývalé
Státní komise pro techniku ze dne 10. 2. 1968 čj. 400/
/II-25/1968 o obsazování některých
funkcí v centrálně
řízených organizacích
výzkumné a vývojové základny

F.: ůloha

meraných

sietí

na tato funkční

místa:

1. Samostatný odborný pracovník, popř. samostatný odborný pracovník - specialista pro výzkum na úseku
mapování fotogrammetrickými
metodami
s těmito
kvalifikačními
předpoklady:
vysokoškolské
vzdělání
směru geodézie a kartografie,
nejméně 8, popř. 12
let praxe v oboru, z toho minimálně polovinu stanovené doby na úseku fotogrammetrie,
činnost v technickém rozvoji vítána, alespoň pasivní znalost dvou
světových jazyků.
2. Vědecký pracovník, popř. samostatný
odborný pracovník pro výzkum v oboru kartografie
s těmito
kvalifikačními
předpoklady:
vědecká hodnost kandidáta věd, popř. vysokoškolské vzdělání směru geodézie a kartografie nebo geografie, nejméně 5, popř.
8 let praxe v oboru, alespoň pasivní znalost dvou
světových jazyků.
3. Samostatný odborný, popř. odborný pracovník pro
činnost v Odvětvovém informačním středisku s těmito
kvalifikačními
předpoklady:
vysokoškolské
vzdělání směru geodézie a kartografie,
nejméně 8,
popř. 4 roky praxe v oboru, alespoň pasivní znalost
dvou světových jazyků.
4. Samostatný odborný pracovník, popř. samostatný odborný pracovník - specialista
pro výzkum ekonomiky odvětví geodézie a kartografie
s těmito kvalifikačními předpoklady:
vysokoškolské vzdělání směru geodézie a kartografie
nebo v oboru ekonomie,
nejméně 8, popř. 12 let praxe v odvětví geodézie
a kartografie, z toho minimálně polovinu stanovené
doby v ekonomických agendách, alespoň pasivní zna·
lost ruštiny a němčiny.
5. Vedoucí Oborového střediska vzdělávání pracujících
s těmito kvalifikačními
předpoklady:
vysokoškolské
vzdělání směru geodézie a kartografie,
nejméně 12
let praxe v oboru, zkušenosti v pedagogické~ činnosti
vítány, alespoň pasivní znalost dvou světových jazyků.
Platové podmínky upravuje Platov§· řád pro pracovníky centrálně řízených organizací výzkumné a vývojové základny vydaný ministerstvem
výstavby a techniky ČSR v roce 1969. Uchazeči předloží své konkursní
přihlášky se stručným životopisem zaměřeným na politickoodbornou
činnost a se seznamem svých publikací
nebo prací na úseku technického rozvoje v termínu do
31. března 1975. Termín nástupu bude stanoven podle
dohody, nejlépe však k 1. červenci 1975. Konkursní
přihlášky se podávají na adresu: VÚGTK, osobní oddělení, Nádražní 31, 15079 Praha 5 - Smíchov telefon·
538353-7,
linka 06.
'
Ředitel:
Ing. Bořivoj Delong, CSc., v. r.

geodetů při výstavbě a provozu

metra

FLEGR, J.: Souprava EOM pro zaměřování podzemních objektii z elektricky nevodivých materiálii
SYROV ÁTKA,

P.:

kalkulátorem

Racionalizace výpoěetních
Compucorp 324 G

prací
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K vytvoření optimálních podmínek pro další rozvoj
publikační a propagační činnosti Český úřad geodetický a kartografický
žádá pracovníky, kteří by měli zájem a předpoklady pro redakční práce v resortu, aby
se přihlásili na adresu ČÚGK, Hybernská 2, 111 21 Praha 1- Nové Město. U mimopražských zájemců je možné
zajištění bytu v Praze.
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528.5.089.6:621.38= 30
621.38:528.5.089.6
EinfIuss der Elektronik auf die Bewertung geodiitischer
Geriite, (Vliv elektroniky na zhodnocení geodetických
přístrojů. )
Vermessungstechnik, 22, 1974, Č. 2, s. 50-53, 1 obr. lit. 13.
Úkoly zkoušek přístrojů za současného vývoje. Technologické a provozní charakteristiky.
Základy teorie spolehlivosti a její použití v geodetickém výzkumu a v praxi.
Što

528.411.002.088.24 = 84
VÚGTK 8 055
BOROWIEC, W. - SUMERA-MULARZ,K. JANUSZ, W.
KiIka uwag na temat oddzialywania czynników zewnetrznych na dokladnoSé pomiaru katów w mikrotriangulacji. (Několik pozná!ll1ek k působení vnějších faikrorů na
přesnost měření úhlů v mikrotriangulaci.)
P:rzeg'l. geod., 46, 1974, Č. 1, s. 15-19, 3 0'01'.,6. tah., Ut. 1.
Při měření úhlů v mi'krotriangula'ci bylo zjištěno púsoooní vnějších falktorů (vibrace, vítr apod.) na výsledky
měření. Za účelem určení stupně tohoto vlivu bylo provedeno měření v různý'ch denních a nOĎní,c'hpodmínkách.
528.414 = 84
VÚGTK8 055
tUKASIEWICZ, E.
Aktualizacja sieci poligonowej. (Obnova polyg6nové sítě.)
Przegl. geod., 46, 1974, Č. 1, 2, s. 20-24, 59-61, - obr.
11 t,ab.
V intenzívně obhospodařovaný'ch a e'konomicky rozvinutých oblastech ztrácí polygonová síť p'o 20-30 lete1ch
existence na své hodnotě. Popisují se, opatření směI\ující k uvedení taikových sítí do sta'vu, který by odpovídal
současným potřebám.

528.7:37+ 528.74= 397
LEN,NART,O.
Fotogram'metriska instrument fiirproduktion
och undervisning. (Fotogrammetric'ké přístroje pro výrobu a š1kolení.)
Svenska Lan1Jmateri-Tidskr. 64, 1972,
434.

Č.

528.421 = 30
VÚGTK11 200
DACH, H. J.
Polaraufnahme mit EOK 2000 und Theo 010. (Polární
měření s EOK 2000 a Theo 010.)
Vermessungstechnik, 22, 1974, Č. 3, s. 95-96, 2 obr., lit. 2.
Pro zjišťování přesnosti jednoho leteckého fotogrammert:rického testo'vaného snímku území jednoho posunovacího
nádraží Něm. říšské dráhy muse.Jo být provedooo geodetické srovnávací měření. Bylo provedeno přesným polárním měřením kombina1cí pří'strojů EOK 2000 a Theo 010.
výpo'čert: centračních pl'V:ků, nalsazení moderní výpočetní
te<chniky. Praktické
měření. Přoonost v souřadnicích
mx = ± 21 mm, my = ± 12 mm, mz = ± 7 mm. Přednosti kombinace přístrojů EOK 2000 a Theo 010.

s.432-

Posuzuje-li se budoucí úloh'a fotogrammetrie ve výrobě,
nutno uvažovat mezi jiným dvě věci: A. Využívání leteckých snímků pro iillterp'retaci nebo pTO geometrické
informace jako pomocný prostředek v technickém procesu. B. Nutnost kombinace fotogrammetrie
s dalšími
obory jako měřickou techni'kou, zp,racováváním dat a
aurt:omatiCikým'z,obrazováním, aby se získal efektivní výsledek. Apltkace fotogr,ammetrie podává v technic,kém
projeMováníinfoI1mace
o objektu jak grafické, numeoridké talk Ikvalitativní. Char,akteristiiky Wildova aviografu B8S pro inženýrské účely ve spojení s EK-8. Pro účely
výuky 2Jdůrazněna výhodapouži1:í Wild B9 a Wlnd A9,
které umožňují současnou pTáci dvou opeTátorů.
Sd
528.7(21):681.3=30

528.42(47) = 30
VÚGTK11 200
VANIN, A. G.
Technik und Technologie grossmasstiibiger topographischer Aufnahmen in der UdSSR. (TechnIk,a a technologie
topografického mapová:ní ve velkých měřítkách v SSSR.)
Verme,ssungste'chnik, 22, 1974, Č. 3. s. S7-89.
Výstavba velkých p'růmyslových zaříz,ení, rozšiřování
měst, výstavba sídlišť, energe'Udkých zaří'zení, meolio'race a další si vynucují v SSSR map-o'vání ve velkých měřítkách 1:5000 až 1:500. Členění map ve velkých měřítkách na zálkladní mapy a speciální mapy (účelové mapy). Jednoduchost map umožňující automatrz,aci a užívání. Stere,ofotogrammeltdcké
metody. Digitální mode'l terÉlnu. Topografické foto-mapy černobílé a vícebarelvné. Kartírovací odchyllky. Rozestup Ivrstevnic. Hustota bodů geodetickS"ch zá:kladů. Te'chnologické procesy
stereoskopického mapování. Letecké sním!lmvání letadly
s hodinovou rychlostí 110 ,až 280 'km.

5-6,

VÚGTK 16488

WOROPAJEW, E.
Die terrestrische Photogrllm,metrie im System ,der automatischan Datenverarbeitung.
(Pozemní fotogrammetrie
v systému automatizovaného zpTacování dat.)
Jen-aer Rdsch, 18, 1973,

Č.

6, s. 345-351,

6 obr., 1 tab.,

liť. 7.

Nej\prve je podána obecná charakteristika
dvou systémů sbě'ru 'a zpracování geodetických dat - klasic'kého
a moderního založeného na využití moderní snímací,
výpočetní a automatic,ké zobrazovací techniky. Následuje popis zálťladních prvků moderního
systému, jeho
organizace a funkce. Zvláštní pDZorno'st je věnována
pisu přípravy Výsledků měl'ických praCí pro zpracování, vyhodnocování na fotogrammetr'ických
přístrojích,
éllgo'rHmizaci, výpočtu na po-čítači, tv()rbě digitální mapy, ek()nomickému
zhodnocení systému a hodnocení
možností d.alšího výv()je.
Šk
528.7:801.316.4=30
VÚGTK 16488
ROGEIR,W.
Gedanken zu einer Erweiterung der Definition der Aufgabe der Photogrammetrie. (Poznámky k rozšíření definice úlohy f.otogrammetrie.)
Jenaer Rdsch, 18, 1973, Č. 6, s. 342-344, 1 obr., lit. 21.
Uvádí seklasi0ká
definice fotogrammetrie a rozboTem
současných možností využití této metody se dokazuje,
že definici foto'grammetrie v moderním pojetí je třeba
p'odstatně rozšířit. Stanoví se několik zá,kladních te~í,
vyjadřujících vztah mezi objektem a jeho tvarem, velikostí, ' polohou, skupenstvím a příp. č,asovými změnami
a zobrazením tohoto ()bjektu fotogrammetrickými
metodami. Rozpracováním těahto tezí se dospí'vá k, nové
formulaci úlohy fotogrammetrie odpovíd.ající současnému stavu ro'zvoje této metody.
Šk
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528.71=20
VÚGTK 9988
HEATH, G. R.
Hot Spot Determination. [Určení horké skvrny.)
Photogram. Engng, 39, 1973, Č. 11, s. 1205-1214, 10 obr.,
lit. 7.
Hmká skvrna znamená vážný problém při fotografování za'lesněného území, používá-li se barevného fUmu a
Slunce stojí pod vysokým úhlem. "Horlká s'kvrna" v letecké fotografii je přímý odraz slunečního záření ve
směru 1800 proti Slunci. Letec'kými fotografy nebyla tomuto problému věnována dostatečná pozornost, ač pro
kvalitu snímku má veLký vý'znam. Jev byl ana'lyzován
fotomet'ricky ,a denzitoonetric'ky, byly sestaveny tabulky
a ,diagramy pro šířku 300.
}D
528.711.112.089.6= 20
VÚGTK 9 988
GHDSH, S. K.
Image Quality Versus Metric Capability. [Kvalita obrazu a měřické možnosti.)
PhO'togram. Engng, 39, 1973, č. 11, s. 1179-1186, 10
obr., lit. 10.
Studie srovnává kvalitu obrazu a měřic1ké vIastnosti
leteoké komory ZeiSiS RMK [s měřiclkou mřížkou). LaboratoI'lními zkouškami byIa zjišťována slkutečná roz'lišovací schopnost, přenos kontrastu a hr,anová přesnost,
vliv těchto hodnot na proměřování snímků v různých
místech. Použito bylo testů různých tvarů
a hustot.
Analýza prováděna denzitometrem.
Výsledky ukázaly
kromě jiJného, že jisté parametry mohou být rozhodující při měřickém zpracování. Apli.kace těchto poznatlků
může pomoci uživateli, při kladení podmínek na dodržení určitých faktorů.
}O

528.711.7[282.281.3):621.396.96+ 778.344= 30 VÚGTK 2514
FAGUNDES, P. M.
Oas "Radam-'Projekt": Radargrammetrie
im Amazonasbec'ken. ["Projekt Radam": Radargrammetrie
v povodí
Amazonky.)
Bildmess. u Luftbi'ldwes., 4"2,1974, Č. 2, s. 47-52, 3 obr.
Ú'zemí povodí Amazonky, pokiryté skoro trvale hustou
oblačností, bylo mapováno v měř. 1:250000. Použito bylo integrálttlí'ho systému složeného ze 7 až 8 čidel.
ŠirokoúhIý radar, zvlá'šť širnkoúhlá komora pro infračervené snímiky, multispektrální
komora a televizní systém. Vlícovací body byly zísikány elekt-ronickými metodami.
}D
528.715:629.13=30
VúGTK 2514
WINKEIJMANiN,G.
Vermessungflugzeuge
der neuen Generation? (Měřická
letadla nové generace?)
BHdmess. u. Luftbildwes., 41, 1973, Č. 6, s. 244.
Poznámka ke zprávě z minulého čísla časopisu uvádí
typy letadel použív,aných pro fotogramme'trické snimkování v Německé spolkové 'republice, civiln~mi firmami.
Srovnává tato letadla s požadavky na "novou generaci"
le11adel. V závěru opravuje některé nesprávnosti z předchá'zejícího článku.
}D
528.716:528.721=20
VÚGTK 9988
DE'RElNYI,E. E.
Orientation of Continuos-Strip Imagery. [Orientace zobrazení souvislého pruhu.)
Photogram. Engng, 39, 1973, Č. 12, s. 1329-1335, 4 obr.,
lit. 6.

528.711.18[203):778.6:528.77:631.96(494) = 30 V'úGTK 2514
SCHDEDLER, }.
Landnlltzungsinterpretation
mit Hilfe farbiger Luftbilder im UnterwalIis (Schweiz). [Použití barevných leteckých snímků pro ínterpretaci
využiti půdy v Dolttlím
Wlal'lisu ve Švýcarsku.)
BHdmess. u. Luftbildwes., 42, 1974, č. 2, s. 67'.
These disertační práce zabývající se otázkami interpretace při určování zemědělSkýc'h kultur.
Identifikace
byla PrQIváděnaze tří paramet,rů: šedých nebo barevných tónů, výšek 'porrostů a textury. Použity byly čistě
obje'kotivní metody s pomocí denzitometru, stereomikrometru a mikrodenzitoone1'rU. Barevný film dával lepší
výsledky než černobí'lý, nejvhodně'jšími se ukázaIa měřítka snímků 1:15000 až 1:20000.
}D

Uváděny jsou tři schémata pro 'relativní orientaci zobrazení souvislého 'P'ruhu území u stereo-systémů:
1.
metod'apřímková,
dvěpřím'ky
odpovídajících si bodů
jsou navzájem orientovány; 2. průseková metoda, zohr'arzorvaný pruh je rozdělen na sekce a pro ně jsou
určovány orientační p,rvlky; 3. trojnásobný záznam, jedna komora je svislá a dvě druhé konvergentní o stejlný
úhel. Postupů se používá 'pro orientaci plynulých záznamů různých snímačů v dálkovém průzikumu.
}D

528.711.7=3~3
VÚGTK 21218
MDRRA, R. H. }.
'Principes enmethoden
van Imoderne luchtopnametechniken (Remote sensing.) [Pl"i:ncipy a metody moderních
let~okých fotografických tecilmik - remote sensing).
Geodesia, 16, 1974, č. 2, s.27-34.
Využití spektra ele'ktroonagnetických vln. Funkce čidel
v infračerveném,
viditelném a ultrafialovém
pásmu
spektra. Využití mikrovlnové techniky, radarových systémů a techniky SLAR. Způsoby použití rádiometrů.
Št/~hv

Využití techniky
difrakČllí-stopové analýzy může ve
ve~kém 'rozsahu 'redukovat množství informací vycházejícíchz
éIlltomatického analyzátoru zobrazení. Tato redU1kcedat dovoluje množství ,výsledných informacíz:pracovat nepoměrně rychleji, než ie mo~né v digitálním
zohrazo'vacím s}'1stému. Dovoluje také zjednodušení časových studií téhož území při redu.kování počtu bitů,
požad'Ovaných pro charakteristiku
územních
etalonů.
Dovoluje též zjištění hodnot kvality snímků.
}D

528.721:681.3=20
VÚGTK 9988
}ENSEN, N.
High-Speed Image Analysis Technigues. [Technologický
pos1'up analýzy snímků velkou rych~ostí.)
•
'Photogram. Engng, 39, 1973, č.12, s. 1311-(l328, 8 obr.,
lít. 12.

528.711.7:621.375.826=397
VÚGTK 9286
MATTSSON,}. O. - CAVALLIN,CH.
BiIder framstiilIda med laserscanner.
(Snímky pořízené
laserovým snímačem.)
Svensk Lantmateri-Tidskr. 64, 1972, Č. 5-6, s. 435-441,
4 obr., lit. 3.
Schéma a popis laserového S'lúmače založeného na dobrých
retroreflelmlích
vlastnostech
vlhkých
ploch.
Ukázky snímků z různých, ja1k laboratorních, tak přírodních ,prostředí. Proveden důkaz, že s uvedeným vybavenfun je 'problém řešitelný. Snímky z letadel vyžadují
si'lnější laser než použitý při ,pokusu. [He-Ne plY'fi!ový
laser 1 mW).
Sd

528.7'21.088:681.3.06=20
MAR'KAIRAN,H. - BERNSTEIN, R. D.

G.

VÚGTK 9988
FERNEYHDUGH,

aj.

Digital Correction for High-Resolution Images. (Početní
oprava snímků vysoké rozUšovací schopnosti.)
Photogram. Engng, 39, 1973, Č. 12, s. 1311-1320, 8 obr.,
'lit. 13.
Algoritmus dovolující dosáhnout v počítačovém programu vysoké rychlosti, byl použit při zavádění geometrické opravy u snímků z televizní komory ve'l'ké rO'zlišovaiCÍ schopnosti. K pokusu bylo použito dvou snímků
z programu ERTS. Z,pl"acování každého snímku si vyžádalo JJouze 80 vt. počítačového času a 450 kilobitů v paměti systému IBM/360 model 65. V dalším pokusu bylo
použito ke zjištění značek měřic'ké mříž,ky "stínování",
ze které se vycházelo při geometrickýcih opravách.
}D
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528.93(084.3) = 82

VÚGTK 15 937

FLEMING, E. A.

KANA}EV,V. F. -

Quality of Production Orthophotos. (Kv,alita vyhotovení
ortofotosnímků.)

Db izobraženii reíjefa morskogo dna na karte mira masštaba 1:2500000. (Zobrazení reliéfu mořského dn.a na
mapě světa v měří,ťku 1:2500000.)

Photogram. Engng, 39, 1973, ·č. 11, s. 1151-!1160; 8 obr.,
3 tab., lit. 7.

Geod. ikartogr.,

SUCHODREVA,M. B.

(Moskva], 50, 1974,

Č.

2, s. 62-65,

lit. 5.

Celkové ocenění pře'snosti a kvality diferenciálně překreslených snímků, vyhotovenýc'h různými organiz,acemi používajícími rozdHné přístroje, bylo provedeno za
účelem srO'vnání jako vodítko ,při 'plánování a projektO'vání mapovacích prací ve smlouvě. Snímky byly shledány srov,natelnými, podstatné rozdíly byly shledány
u těch, které zobr.azovaly značně členitý povrch. Kvalita snírrnlků má za následek omezující faktor možného
praktického
zvětšení snímků.
}O

Map,a světa v měř. 1:2500000 je společným dílem geodetiCký'c'h a 'kartografických služeb socialistických zemí BLR, MLR, NDR, PLR, RSR, SSSR a CSSR. Mapa je' vyhotovena podle jednotné metodilky a zo!Jl1azuje povrch celé zeměkoule včetně dna světového oceánu. Práce hodnotí
do'savadní ootY'lletriciké mapové dílo a předkládá řadil
návrhů na zlepšení zobrazení mořského dna na listech
mapy světa.

528.721.126= 30
HOBBIE, D·.

528.93(084.3-11)430-2.23)
ALBRECHT, K. H.

Zur Verfahrendisposition bei differentieller Entzerrung
von photogram'metrischen Luftbildern. (Provozní disposice při diferenciálním
pře.kreslování fotogrammetrických leteckých snímků.)

Probleme und Systematik bei der Erstellung der Stadtgrundkartel:500 der Stadt Kiel. (Problémy a systematika
při 'vylhotovo<vánízákladní mapy města 1:500 v Kielu.)

ViúGTK 2514

Bildmess: u. Luftbildwes., 42, 1974, č. 2, s. 64-65.
Základní these disertační práce předložené v roce 1973
na TU ve Štutg1artu. Práce pojednává o vytvoření optimálního souladu mezi provozními parametry
(technologickým pOlstupem) a výslednými p.arametry (měř. mapy, rozměrem listu, lněřickou přesností a fotografickou
kvalitou). K zíokání výsledků nezávislých na konstrukci
přístroje byly analyzovány technologické
postupy na
všech běžně vyráběných diferenciálních překreslovačích.

Ve'rmelS's.-

=

30

techn. Rdsch, 36, 1974,

Č.

2, s. 41-46.

Po stručném zdůvodnění nutnosti vytvoření základního
mapového díla ve 'velkém měřítku se přistupuje k popisu všech kartografických prací spojených s vyhotovením mapy - geode1tické základy, volba měřítka, kladu
listů a techniky kartografic'kého Zlpracování, postupu vyhotolvení kartografického originálu, o,rganizace prací, měřítka účelových map odvozených ze základních map.

}O
528.931.1:625.7

30

VÚGTK 12 896

528.59-503.55
528.923:912[084.3-13 (485) =20

VÚGTK 36192

OTTOSON,L.
Experimental topographic map drafting using numerically controlled methods. (Experimentální kreslení topografických map pomocí metod číslicového řízení.)
Rok. z. 6. mezinár.
1972.

kartogr.

konI. Montreal

-

Ottawa

Stockholm, Rikets Allm. Kartverk 1972, 12 s., obr. 1, tab.
Pojednává se o experimentálním
kreslení topografické
mapy na číslicově řízeném překreslovači Kingmatic Mk
III ve Švédsku. Část čtyřbarevné
topografické
mapy
v měřítku 1:50000 byla vyhotovena z rukopisu digitalizovaného v měř. 1:10000. }e dán popis digitalizačních
prací a použitého software.
Št/Chv

}UNlUS, H.
Automatische Zeichnung von topographischen Kartenelemel1ten im Masstab 1:5000. (Automatické zobrazování
prvků mapo-vého obsahu topografických map 1:5000.)
Vermess. lit. 9.

techn. Rdsch, 36, 1974,

Č.

2, s. 47-55,

4 oUr.,

Všeobecné poznámky k digitalizaci a automatickému zobrazování mapového- obsahu. Z,kušenosti. s digitalizací
a zobrazením komunikační sítě - formulace problému,
sběr a zpracování dat, popis programu vyhodnoce-ní pro
počítač CORA 1. Plán dalšího rozvnje.

CYTOWSKI,H. W.
528.93/.94:681.3= 40

VÚGTK 36 219

BANTEL, W.

Pismo klasyczne wspóltworzylo
(Klasické písmo jako spolutvůrce

obraz kartograficzny.
kartografického
obra-

zu.)

CoO'rdinationdes travaux dans la production des cartes.
(Koordinace prodcí ve výrobě map.)
ReI. z: 6. konI. ICA, Montre.al"Ottawa, 1972, 6 s.
Koordinace prací ve výrobě map. Topografické mapy jako základní podkladový materiál pro pořizování map
menších mě'řítek. DigitaUzace těchto map. Pořizování tematických map s využitím digitalizovaných údajů topografických map \"e spojení s údaji statistického šetření.
Návrh na vytvoření .;mapové služby" zahrnující digitalizované údaje o fyzickém povrchu země ,a lokalizované
statistic'ké údaje o hospodářských a jiných jeve,ch jako
základ k pořizování map standardní řady pro nejrůzn~jší
účely.
Sto

Przegl. geod., 46, 1974,

Č.

1, s. 43-46,

50-br.

Diskutuje se úloha písma používaného v kartografii, které vždy spoluvytvářelo kartografický obraz, a které i nadále bude jedním z nezbytných a nena'hraditelných p'rvků geografic'ké informace. Při tom se uv,ažuje stupeň grafické dokonalosti tohoto písma, je-ho kvalita a e,stetická
stránka. PoU'ka'zuje se na skutečnost, že kartografické
písmo do nedávna více nebo méně vycházelo ze známých
vzorců klasického písma, zatímco dnes se u něho věnuje
větší 'pozornost informativnímu charakteru než výtvarné stránce. Rovněž jsou n.aznačeny ně'které problémý
současného k,artografic'kého písma.
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ČASOPISŮ
Geodezija i kartografija,

Č.

4/74

O plánu rozvoje topograficko-geodetické
výroby na rok
1974, s. 1-12
Der j a g i n, R. L: O me'todice
plánování mzdového
fondu, s. 15-19
B o I t a n o v, V. 1.: O nivelaci vysoké přesnosti na kole'jích, s. 19-24
Gen i k e, A. A. - Ve r nic k i j, N. 1.:0 jednom zdroji chyb měření rádiovými dálkoměry, s. 30-34
O zpusobech řešení Hansenovy úlohy, s. 34-37
B o g o m a z o v, L. S.: Pokus s komplexním vyhodnocováním leteckých snímku, s. 38-40
Ir j in, L. B. - lvI a r k o v, V. F.: Pokus s použitím stereoskopického značkovacího přístroje, s. 41-43
L o s e va, N. A.: Pokus se sestrojením profilů pomocí
číselného modelu terénu s použitím materiálii letecké foto,grammetrie, S, 44-48
G o r dm a n, L. M.: Zdokonalování obsahu topografických map a plánu
určených
pru melioraci p'ud, s.
48-53
K u t u z o v, 1. A.: Otázky dalšího rozvoje tematické
kartografie, s. 53-58
K a v r a j s k i j, A. V.: O výběru libovolných konstant
stejnoúhlého kuželového zobrazení, s. 58-61
Dob r o vol s 1< a j a, N. V.: Od mapy plánu GOELRO
k ,agitačně-propagandistickým
mapám deváté pětileky, s. 62-67
S m i r n o v, V. L - S m 1r n o v, V. K.: O experimentálních výzkume,ch velikosti a tvaru signálu, vznikajícího na výstupu přijímaču záření astronomických fotoele-ktrických registpačních zařízení, S, 25-29
Geodezija i kartografija,

ě. 5/74

I z o t o v, A. A.: Stav a perspektiva rozvoje kosmické
geodézie, s. 10-18
Vo den i k o v, Ju. N. - Li f š i c, L M. - Lit v i nj u k, B. T.: SvlHelný dálkoměr MSD1M, s. 19-21
To n k a r, V. G.: Určení polohy bodu pomocí základny
u přístroje, s. 21-25
Jun u s o v a, T. Á. - Pod o p r i g o r a, O. S.: O no·
vém polárním planimetru, s. 25-26
A n tip o v, L T.: O přesno'sti řadových sítí prostorové
analytické snímkové triangulace, s. 26-31
Ne f li d o v, V. L: Uvážení rozdílu ohniskových délek
komor při pozemním fotogrammetrickém
mapování,
s. 31-37
Vinnikov,
L. P. - Bušmakin,
V. A.: Panm-amatické plány a pokus jejich sestrojení z mate,riálů pozemní fotogrammetrie, s. 37-42
A I a j s k i j, S. A.: O pokusu vyhotovení originálu turistických map použitím p,lastických materiálu, s. 47
až 48
P ach u t a, S.: O laserových geodetických
p.řístrojích
vyrobených v Polsku, s. 54-61
Geodezija i kartografija,

ě. 6/74

Podniku Č. 5 udělen titul "podnik komunistické práce",
s.1-4
Ber k, V. 1.: Škola pokrokových zkušeností, s. 4-6
K a š k i n, L. A.: Zdokonalovat metody určování a evidence produktivity geodeticko-topografických
prací, s. 6
až 12
Pro V'O r o v, K. L.: Výp,očet pře,snosti měřených veličin
v ge'odetické síti, s. 12-16
G u sej n '- Z a d e, O. D. J a š č e,n k o, V. R.: Pravděp,odobnost vlivu netektonického
činitele na kolísání
povrchu Apšeronskébo poloostrova, s. 16-18
Val j a jev, V. 1.: Optimální 'geome-trické podmínky pro
určení souřadnic bodu podle výsledků měření diferenciálními dálkoměry, s. 19-24
Z a b I o c k i j, F. D.: ZkuŠ'enosti se sestavením e.femerid
na počítači, s. 24-26
K u I a k o v, I: N.: Zvýšení přesnosti barometrické nivelace v ho,rských oblastech, s. 26-30
S o lov j e'v, F. F.: Tabulka pro výpočet koeficietntu refrakce, s. 30-31

M a I j a v s k i j, B. K. - Ž a r n o v s k i j, A. A.: Vyhotovení číselného modelu terénu, s. 31-38
Ma n t r o v, A. L: Zkušenosti se stereofotogrammetrickým mapováním v mN'. 1:2000 s intervalem vrstevnic
0,25 m na řidším podkladu, s. 38-44
M o z ž uch i n, O. A.: Zobrazení mořského pobřeží na
topografických mapách, s. 45-48
F o k i n, Je. 1.: K otázce přesnosti zobrazení předmětu
a obrysu v terénu na plánedl, s. 48-49
K uč e r, O. G.: Volba měřítka pro atlas vodních zdroju,
s. 50-54
Kr j u čin a, N. 1.: Tvorba map o sféře služeb, s. 54-56 .
K r a v c o v a, V. L.: Kartografické práce v Na.rsku, s. 56
až 60

G a II Š i n, V. N.: Užitečná kniha pro stavbaře, s. 61-63
K a r d y č k i n, V. V. - S in d B jev, A. A.: Všesv:azová
konference o ekonomickomatematických
me,todách a
počítačích v geodetické a topografické p·rodukci, s. 64
až 65
Exponáty firmy Car! Zeiss Jena na jarním lipském veletrhu 1974, s. 67-71
r e g o r o v, N. L: První plán Moskv,\" s. 71 -72
Š B s t a k o v, L L: Mode'rnizované měřické p'ásmo, s. 73
až 74
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Str a u h, G.: Prohlémy racionalizace vyhotovení -a údržby map ve·lkých měřítek v souvislosti s dodržováním
právních předpisu o hospodařeni s pudou, s. 161-166
A s ta š e nk o v, G.: Měření deformací základů a pohyblivých prsténcu rotačních pecí, s. 167-169
J a k o b, G.: Zkoumání vlivu vnější teploty na stabilitu
15podlažní výškové obytné budovy, s. 169-171
S z a n g o I i es, K.: Aerotrirangulace na top,ografických
stereoskopických
vyhodnocovacích přístrojích, s. 172
až 174
W e i s e, H.: Unikátni velké měřickotechnické
zařízení
na prnvěrku dě'lení kruhu teodolitii, s. 175-178
H e n n i g, H.: Využití kap,esního počítače "minirex 73"
při katastrálních pracích, s. 179-182
Li e ber a s c h, R.: Využiti statického rozpětí pro samostatnou kontrlliu při dvojím a vícenás:obném mě·
ření, s. 183-185
J o c hm a n n, H.: Vyšetřování korelací při vyrovnání,
s. 185-188
LI e ber t, J.: Příspěvky k prověrce babelsbergského pasážníku, s. 189-190
Geod.ezija, kartografija,
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Z a f i r o v, P.: Metoda analytické
řadové prostorové
:aerotriangulace AA-3, s. 3-6
K r a s t e v, L: Zpusoby použití lineárních prvku vnější
orientace< snímku ke konstrukci fotogrammetrických
sítí, s. 7-11
Dar a k č i ev, C.: Zpusob určení rovníkových souřadnic optického středu měřického snímku, s. 11-13
Tom o v a, P.: K oltázce projektování a vyrovnání kombinovaných geode<tických sítí, s. 14-16
B a k a lov, P.: Použití protínání při konstrukci měřtckých ,a vytyč ovacích sítí, s. 17-19
G a I a b o v, A.: Vytyčování podrobných bodu přechodnic s pomocnými úhly, s. 20-22
Co n o v, G.: Geodetické práce při projektování dálkového topení byto1vých komplexu v městě Ruse pomocí
skupinových abonentních stanic, s. 22-26
Maž d r a k o v, M. Pop a n gel o v, A. - T r a jk o v aj.: Určení vhodného zpusobu souvislého měření povrcbo,vých dolu, s. 27-31
S t o i a n o v, L.: O úloze a významu geodézie při výstavbě lázní v Bulhars.ku za dobu od 9. září 1944, s. 31-32
Des o v, M.: Trigonometrické sítě Sofie, s. 33-36
S mi dek, E. - Mat e e v, S. - P o s t a d žij 'a n Š.:
Použití pozemní fotogrammetrie
k dokumentaci nástěnných maleb v kostele v Bojaně, s. 36-37
B raš I j a n o v, N.: Projekt terénních úprav
města
Razgrad, s. 38-39
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