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mosta

Prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc.•
Ing. Dominik Piš. Ing. Vlastimil Staněk.
Katedra geodézie SVŠT v Bratislave
Ing. Štefan Tomašovič.
Doprastav. n. p.• Bratislava

mosta

Geodetické práce zaujímajú pri realizáeii projektov stavebných diel, budovaných novou - progresívnou technikou vÝznamné miesto a treba im venovať
zvýšenú pozorno~ť a starostlivosť. Kvalita realizovanej výstavby, jej tempo a úspešný postup, bez časových a materiálnych strát, závisia aj od správneho
a presného vytýčenia polohy, tvaru a rozmerov stavebných objekt~v. Čím rozmernejší a zložitejší je stavebný objekt čo do tvaru a konštrukcie, t)'lll doležitejšie a náročnejšie sú aj vytyčovacie práce.
Skúsenosti a poznatky z geodetických prác pri
výstavbe technicky náročn,<Tchale Hj jednoduchých
stavebných objektov ukazujú, že každý stavebný
projekt vyžaduje v podstate samostatn)'
prístup
pri realizácii vytyčovacích prác s využitím niektorých
vi';eobecneplatných zásad a postupov. Základným predpokladom pre úspešné uskutočnenie geodetických
prác v podmienkach realizácie projektov výstavby je
dobrá znalosť koncepcie projektu, postupu a technológie stavebných prác, správna vorba vytyčovacej
siete, vytyčovacích metód a dokonalá znalosť metodiky presného merania a vytyčovacích prác. Pri vytyčovaní projektov stavebných diel postupujeme vždy
podra zásady "z verkého do malého", tj. najprv vytýčime hlavné osi stavby a objektov, potom osi základov

a nakoniec sa vykoná podrobné vytýčenie tvaru a charakteristických
bodov objektov v súlade s po~tu.
pom stavebných prác. Hlavné body
osí základov a konštrukcií objekt ov
sa stabilizujú a označia tak, aby sme
mohli jednoduchým sposobom kontrolovať polohu bodov osí v priebehu
výstavby. Nedostatky sa vyskytujú
vždy tam, kde sa nedodržujú vyššieuvedenézásadya postupy vtechnológii vytyčovacích prác, vyplývajúce z nevedomosti, z malých
praktických skúseností alebo z malej
pozornosti a podceňovania geodetických vytyčovacích prác.
V ďalšom pojednaní chceme
uviesť niekorko poznatkov a skúseností z vytyčovania no~ého mosta
cez Dunaj v Bratislave a tak prispieť
k rozvoj u pro blematiky geodetických
vytyčovacích prác. Hlavné vytyčovacie práce ocerovej časti a kontrolné
merania pri výstavbe mosta usku~
točnili pracovníci Katedry geodézie
SvF SVST prof. Ing. Ondrcj Michalčák,
CSc., Ing.
Dominik Píš a Ing. Vlastimil Stančk;
vytýčenic
!?etónových častí a estakád mosta vykonal Ing.
Stefan Tomašovič
z DoprastaYll, n. p., Bratislava.

Realizovaný cestný ocerový most, podra súťažného návrhu kolektívu prof. Ing. arch. J. Lacku a prof.
Ing: dr. A. Tesára,
DrSc., zo Stavcbnej fakulty
SVST v Bratislave, patrí medzi atypické a najvačšie
mostné dicla realizované v Európe po druhej svetovej vojne. Charakteristickým znakom mosta je šikmý
ocerový pylón tvaru "A" naklonený na pravobrežnú
stranu Dunaja. Na pylóne, vo výške asi 80 m, je pomocou systému ocerových káblov, zakotvených v komore betónového kotevného bloku, zavesený v troch
bodoch hlavný nosný ocerový trám o celkovej dížke
74,8
303,0
54,0 = 431,80 m (obr. 1). Týmto riešením hlavný nosný prvok čo najmenej narušuje výraznú 8iluetu mesta na ravom brehu Dunaja, tvorenú
výbežkami Karpát a korunovanú hmotou reprezentačného hradu a vežou Martinského dómu. Konštrukcia hlavného nosného trámu je dvojpodlažná, v tvare
uzavretej dvojkomorovej skrine; horné podlažie je
vyhradené výlučne pre automobilovú dopravu, spad-
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né podlažie pre chodcovo Trám je pevne uložený na
pravobrežnej strane na podpore v mieste pylóna
a posuvne v mieste kotevného bloku a na Javobrežnej
strane na tzv. kyvnej podpore-stojke a na spoločnej
podpore s kyvnou stojkou. V tráme sú umiestnené
všetky inžinierske siete.
Šikmý pylón (uhol úklonu 17°11'37") tvorí oceJový trám tvaru "A" zmontovaný zváraním z plnostenných plechov. Výška pylóna je 86 m. Vo výške asi 83 m
je umiestnená espresso-kaviareň a na vrchole pylóna
je vyhliadková terasa. V jednej nohe pyl~na je schodište, v druhej rýchlovýťah. Celková dlžka mosta
s betónovými estakádami je 688,36 m, šírka mosta
21 m. Vý;tavba mosta sa realizuje v súlade so smerným územným plánom mesta. Riešenie hlavnej 2,5 km dlhej trasy schematicky znázorňuje obr. 2.
Poloha základových konštrukcií bola vzhTadom ku
korytu Dunaja pevne určená. Z geologického hJadiska
sú v záujmovej oblasti zložité pomery. Korytom Dunaja prechádza tektonický zlom. Základ pylóna je vybudovaný systémom "Rodio" (podperných stien)
a tvorí ho pilotový rošt rozmerov 21,60 X 41,60 m
o 58 pilotách siahajúcich pod povrch do hÍbky 33 m na kótu 104,00
m n. m. Kotevný blok je vybudovaný v otvorenej stav~bnej jame
kruhového pOdorysu v hlbke 9",5 m.
Základy kyvnej stojky sú vybudované pomocou dvoch cca 12,5 m
hlbokých spúšťaných studní.
3. Obsah a hlavné ciele geodetických
vytyěovacích prác

Dunaj

Z uvedenej charakteristiky mosta vyplýva, že stavba patrí medzi
náročné stavebné diela a to nielen
z hradiska projekčného, stavebného
a technických parametrov ale aj
z hJadiska geodetických vytyčova-

:r;-

Vytyčovanie

nového duna;ského mosta
v Bratislave

cích prác. Konštrukcia oceJovej časti mosta je celozváraná, mimoriadných rozmerov a náročná na presnú montáž. Realizácia projektu mosta kladie vysoké
nároky na teclmickú a organizačnú schopnosť dodávateJov.I) Statická náročnosť vyžadovala dodržanie
projektovaného geometrického tvaru pylóna a trámu,
pretože od nich závisí stav napatosti celej konštrukcie
mosta. Preto pri realizácii projektu mosta boli mimoriadne doležité geodetické vytyčovacie práce a rozsiahle kontrolné merania.
Hlavnou úlohou vytyčovacích prác a kontrolných
meraní bolo:
- presné polohové a výškové vytýčenie základov
a hlavných nosných konštrukcií mosta,
- kontrola predpísaného stavebného a montážneho postupu, aby sa dosiahol správny geometrický
tvar konštrukcie a jej predpokladané statické posobenie,
- kontrola skutočného posobenia jednotlivých
častí zmontovanej konštrukcie a jeho porovnanie
s predpokladaným posobením,
- dlhodobé pozorovanie základov a nosných
kOllŠtrukcií za účelom zistenia zmien v stabilite základov a v geometrickom tvare konštrukcie mosta vplyvom stáleho a náhodného zaťaženia a vedJajších účinkov,
- sledovanie vplyvu základov mosta na priJahlý
terén a vl'lyvu tektonického zlomu v koryte Dunaja.
4. Tvar a sposob vybudovania vytyěovacej siete
Pri vytyčovaní základov a hlavných rozmerov
konštrukcií mosta sa využila geodetická sieť, ktorú
vybudovali geodeti maďarskej projektovej organizácie
UVATERV z Budapešti v roku 1966.2)
Základnú výškovú sieť tvoria skupiny pevných
výškových bodov vybudovaných na obidvoch brehoch Dunaja. Body výškovej siete boli zamerané prosnou niveláciou a určené vo výškovom systéme baltskom-Bpva vzájomne spojené, najprv cez starý most,
neskor cez dočasné montážne podpory mosta osadené
1) Hlavným realizátorom stavby je ~opr~stav, n. p.,
Bratislava, oceTovú konštrukcin dodah VZKG, n. p.,
Ostrava, montáž vykonali Hutní montáže, n. p., Ostrava.
2) Póvodným dodávateTom stavby mal byť maďarský podnik DUNABER.
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v riečišti Dunaja. Rozdiel medzi niveláciou tam a spať cez Dunaj bol
2 mm, resp. 3 mm, čo je menej ako
polovica dovolenej odchýlky stanovenej pre stavbu mosta Ll" = ±
±10mm Vrkm.
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Základná polohová vytyěovacia
síct' pozostáva zo štvoruholníkového
reťazca vybudovaného pozdíž Dunaja medzi projektovaným a starým
N
K36
141179
mostom (obr. 3). V danom obrazci
boli priamozamerané dve základnice
"a" a "b" a všetky uhly štvoruhol~"7
~~
-níkov vrátane uhlopriečok. Pre
vlastné vytýčenie polohy a dížky
139379
osi mosta bol bezprostredne využitý
_§Ij.
štvoruholník s priamo meranými zá~
kladnicami -101-103-203-201
~I
a na kontrolu aj priIahlý štvoruhol.
ník 103-104-204-203.
Základnica vytyčovacej siete, dížky a =
= 192,01487 m ± 0,61 mm a b =
= 192,05520m ±0,54 mm,boli zamerané troma 24 m invarovými
drotami "Askania", v dvoch sériach tam a spať po
8krát, pri bezvetrí a teplote ovzdušia t = 15 až 20 oe.
Pri výpočte dižok základníc boli uvažované opravy
z komparácie drotov, teploty a prevýšenia meraných
24 m úsekov. Uhly boli merané v štyroch skupinách
teodolitom Zeiss Theo 010 so strednou chybou vyrovnaného smeru m", = ±1,85cc. Štvoruholník so základnicami bol vyrovnaný metódou najmenších štvorcov ako
podmienkové pozorovanie. Po vyrovnaní bola vypočítaná dížka osi mosta 103-203 = 292,5604 m ±3,3
mm. Uhly v ostatnej rozvinutej sieti boli vyrovnané
podra trojuholníkov. Potom pomocou dvoch polygó-
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nových ťahov 103-104-105-110-106
a 203-204-206-208-106
boli postupne vypočítané dížky strán
a pravouhlé súradnice vrcholových bodov jednotlivých trojuholníkov. Súradnice bodu 106 boli takto
vypočítané dvojmo. Rozdiel v súradniciach bol 5 mm;
do výsledku sa zobrala priemerná hodnota.
Pravouhlé súradnice bodov základnej vytyčovacej
siete boli vypočítané v lokálnej
súradnicovej
sústave s osou +X v osi mosta a s osou + Y v smere
proti prúdu toku. Počiatok súradnicovej sústavy bol
pre zjednodušenie výpočtov posunutý. Bod 103, ktorý
tvoril východiskový bod vytýčenia, mal súradnice
y = 2000 m a x = 2000 m. Neskor bola vytyčovacia sieť pretínaním napred pripojená na sieť
štátnu-S-JTSK. Základná vytyčovacia sieť bola na obidvoch
stranách Dunaja doplnená jednak
polygónovou sieťou pre vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu prirahlého územia
stavenišťa v mierke 1:500 a jednak polygónovou vytyčovacou
sieťou pre podrobné vytýčenie
osí základ ov mosta a prirahlých
komunikácií. Vytyčovacie polygónové ťahy boli volené v tvare
uzavretých a votknutých polygónových ťahov s pripojením na
ZaklaGnej vylyčovoceJ sifole
body základnej vytyčovacej siete.
pOiygónovej
siele
Na obr. 4 je znázornená vytyos; loklodov
čovacia sieť na pravobrežnej
strane Dunaja.
Stabilizácia bodov základnej
vytyčovacej siete sa vykonala
betónovými znakmi, do ktorých
boli zabudované valcové mosadzné značky. Presná poloha bodu
bola označená jamkou. Ostatné
body vytyčovacej siete boli sta·
bilizované betónovým znakom,
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Deta" vytYčenia kotvenia
pevnej podpory
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do ktorých sú zabetonované 1,20 m dlhé tyčové železá,
opatrené na vrchu platničkou 10 X 10 X 0,5 cm na
presné vyznačenie polohy bodu. Výš.kové body boli
stabilizované hibkovou betónovou stabilizáciou (2,20
až 2,40 m) s klincovou značkou alebo čapovou značkou
osadenou na prilahlých objektoch.
Pre účely komparácie dižkových meradiel boli na
bratislavskej strane vybudované a stabilizované dve
komparačné základnice dižky 20 m a 50 m. Dižky
základníc boli určené 4krát nezávisle dvoma invarovými drotami v úsekoch po 24 m; zbytok bol odmeraný pásmom, s milimetrovým delením.
DÍžka osi mosta 103-203 bola pred vlastným vytýčením osí základov mosta v roku 1968 kontrolovaná
pracovníkmi Katedry geodézie SVŠT jednak trigonometricky so základnicami meranými základnicovou
latou Zeiss-Bala a jednak elektrooptickým dialkomerom Zeiss EOS. Maximálny rozdiel medzi dižkou
určenou troma nezávislými metódami bol +8 mm,
čo je malý rozdiel a svedčí o správne vykonaných
dižkových meraniach a spolahlivej stabilizácii bodov
osi mosta.

duna;ského mosta
v Bratislave

Vytýčenie ocelového pylóna. Poloha hlavných osí
pevných podpor a konštrukcie pylóna je rovnobežná,
resp. kolmá na os most a a je určená priestorovými
osami pomocných montážnych konštrukcií zakotvených a neskor zabetónovaných v základovej stavebnej
jame pylóna. Vytýčenie bodov osí kotevných montážnych konštrukcií sa uskutočnilo y pozdížnom smere

5. Postup a metódy podrobného vytýčenia mosta
Vyžadovaná presnosť podrobného vytyčovania
bola určená "Zv láštnymi predpisami
pre projektovanie a stavbu most a", ktoré stanovili aj výrobné a montážne tolerancie. Vyžadovaná presnosť dÍžkových meraní pre ocerovú časť mosta bqla stanovená vzťahom ± 1 mm. Srn' pre výškové merania
± 10 n;un. Tkm, resp. relatívna presnosť prevýšení

V

nového

VytýěeDie základov mosta. Poloha a výška hlavných bodov osí základov kotevného bloku, pylóna,
kyvných stojok a estakád mosta bola vytýčená od
bodov polygónových vytyč ovacích sietí a zabezpečené niekolkými zais€ovacími bodmi. Schéma vytýčenia
osi základov mosta na pravobrežnej strane Dunaja
je na obr. 4.

fJf~I
!

Vytyčovanie

±1 mm. Pre vytyčovanie a kontrolné merania betónových častí mosta platili podmienky dané ČSN 736201,
ČSN 73 2004 a ČSN 73 6209.
Pre každé montážne štádium ocelového pylóna
a hlavného nosného trámu boli vo vykonávacom pro.
jekte predpísané polohy jednotlivých bodov v súradniciach.y, x a z pre základnú teplotu +10 oe. V jednot.
livých štádiach montáže pylóna a trámu sa menila aj
poloha bodov na zmontovanej časti konštrukcie a preto bolo potrebné sledovať charakteristické body kon·
štrukcie po každej montážnej fáze a to pred a po osadení ďalšieho montážneho dielca.
Vlastné vytyčovacie práce sa vykonali: uhlové
merania - teodolitami Wild T2 a WILD T3, dížky 50 m ocelovým pásmom s milimetrovým delením
a základnicovou latou Zeiss-Bala a výšky - presnou
a technickou niveláciou prístrojom Zeiss Koni 007.
Meračské prístroje boli preskúšané a v priebehu
výstavby systematicky rektifikované. Meranie dÍžok
pásmom bolo z~olené z dovodov zjednodušenia výpočtu korekcií dlžok pri vytyčovaní za roznych teplot
ovzdušia a ocelovej konštrukcie mosta.

Detail vytyčenia IGlwnia pylůna

__
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od osi mosta a v priečnom smere od osi základov pylóna podfa vytyčovacej schémy na obr. 5. Nakofko
hlavné osi noh pylóna a podpOr zaujímajú priestorovú
polohu, bolo súčasne s polohovým vytýčením vykonané
aj výškové vytýčenie bodov. Detail vytýčenia kotve.
nia pevných podpor a pylóna znázorňuje obr. 6.
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Pylón je zmontovaný zo 6 m vysokých lubov
(obr. 7) v priamom a výrobne nedeformovatemom
tvare. Deformácie pylóna od vlastnej váhy robia vmieste pripojenia káblov cca 40 mm a boli uvážené pri
vytyčovaní polohy jednotlivých lubov. Každá noha
pylóna pozostáva z 15 lubov hranolovitého tvaru.
Montáž obidvoch noh pylóna prebiehala súčasne, aby
po dosiahnutí teoretickej výšky 37,213 m bolo možné
osadiť šikmé montážne vzpery pylóna.
Geometrický tvar pylóna vyplýval z projektu
a bol definovaný priestorovou polohou jeho osí. Priestorové teoretické osi pylóna sú priamky, ktoré by sa
dali pri montáži lubov realizovať ale pre nepriehl'adnosť obvodových stien lubov nemohli sme ich využiť
pre vytyčovacie práce. Polohové a výškové vyt,ýčenie
jednotlivých lubov sme vykonali pomocou dvojice
bodov vyznačených na pozdížnych a priečnych osiach
čelných a krajných vonkajších stenách lubov (obr. 7).
Pre tieto body sme osobitne vypočítali príslušné vytyčovacie prvky pomocou parametrických rovníc priestorovej osi určenej koncovými bodmi konštrukcie
pylóna.
Z obr. 8 vyplýva, že priestorové osi noh pylóna
sú voči sebe symetrické, vzhIadom k zvislej rovine položenej osou mosta a preto aj ich smerové cosinusy až
na znamienko sú rovnaké. Na zjednodušenie výpočtu
vytyčovacích prvkov pylóna volili sme počiatok súradnicového systému a nulovú výšku do bodu O, ktorý
predstavuje spodný koniec priestorovej osi konštrukcie pylóna. Os X je rovnobežná s osou mosta, os Y
v smere osi pylóna. V tomto systéme bod K, ktorý
leží na homom konci osi pylóna, má súradnice:
Yx = 10 879 mm, Xx = 25858 mm a Zx = 83565 mm.
Hodnoty smerových cosinusov vypočítame podfa
rovníc:

cos

IX

cosy

Y

I

m

.-

01

,
I

B,
I

o--

2

Zx
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X

IX,
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= t.cosy.
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yp) cos f3
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+ (z -

zp) cos y

=O

Parametrické rovnice priamky PI, ktorá prechádza
bodom P rovnobežne s rovinou XZ a leží v rovine (J
vyjadríme vzťahmi:

I

.
O!'py..'ono_

2

XI[

Rovnicu roviny (J, ktorá je kolmá na priestorovú os
a prechádza bodom O, v ktorej leží bod P, možeme
napísať v tvare:

x

I

.
,~:.r_ _

Yx

V + Yx + Zx:I'

Xp

+ t.cosy,

Y

= Yp

+ O, z =

Zp

-t.cos

IX

Parametrické rovnice priamky P2, ktorá prechádza
bodom P, leží v rovine (J a je kolmá na priamku PI sú
dané vzťahmi:
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=
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~

cos f3

Na kontrolu výpočtu platí: cos2 IX
cos2 f3
cos2 Y =
=1.
Parametrické rovnice priestorovej osi noh pylóna,
určenej bodmi O a K, majú tvar
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Priemety týchto priamok - p; a P~ zvierajú medzi
sebou uhol O, ktorý možeme vyjadriť všeobecným
vzťahom
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preto na vytýčenie sa muselo použiť niekol'ko rovnobežných priamok tak, aby sklon zámer nebol vačší ako
50°. Správnosť polohového vytýčenia lubov sa kontrolovala pomocou bodov označených na čelných a
zadných vnútorných rohoch lubov. Pri správne osadených luboch spojnica bodov zaujímala polohu rovnobežnú s osou mosta. Okrem toho, po osadení symetrického lubu na druhej nohe pylóna, kontrolovali
sa pásmom odl'ahlosti identických budov označených na nohách pylóna. Odchýlky v rozpatí osi lubov
boli v rámci dovolených tolerancií - max. + 5 mm.
Výškové vytyčovanie sa robilo technickou niveláciou.
Kontrolovali sa výšky identickJ'-ch bodov lubov na
obidvoch nohách, ktoré pri správne osadených luboch
mali byť rovnaké. Skutočné rozdiely vo výškach bodov
činili + 4 mm. Vel'kosť odchýlky bola výraz ne ovplyvřlovaná teplotou konštrukcie.

Podl'a vYSSle uvedených rovnic mozeme vypočítať
elementy potrebné na vytýčenie polohy jednotlivých
lubov. Za parameter t dosadíme príslušný rozmer konštrukcie. Napr. priestorovú polohu bodov A. B, CaD
(obr. 8c), vo zvolenom súradnicovom systéme, mažeme vyjadriť rovnicami:

= t. cos )/,

XA(B)

=

ZA

Ze = Zo

Zo

+ t.cos

:X,

+ t.cosf3.COS)/,

= O,

Y~lW)

ZB

=

Zo -t.cos

,x,

ZD = Zo -t.COsf3.COS)/,

Postup výpočtu vytyčovacích prvkov, napr. pre lub
P2' je zrejmý z obr. 8d, z ktorého vyplýva:
X2

Y2

=

=

tI'

tI' cos 13,

kde: tI = 7400 mm,
YC2

+ t cos
= Y2 + t

COS lX

Y;
t2

2•

lX.
2

2(COS

cos (3
lX

+ cos 21')

= 2500 : 2 = 1250 mm,

= 13 258 mm, Y~2 = 12 027 mm.

Yytýčcnie trámu mosta. Hlavn)- nosnS- ocel'ov)'
trám mosta sa montoval z 12 m sekcií, ktoré sa zostavovali z výrobných dielcov na montážnyeh plošinách
stavenišťa (obr. 10). Montáž hlavného trámu pozostávala z 23 montážnyeh štádií, pre ktoré bol predpísan)'
geometrický tvar nivelety trámu. Projektovan)' geometrieký tvar uivelety je kružnica o polomerer =
= 5000 m. Túto niveletu dOl:'iahne trám pri plnom
stálom zaťažení a pri 30% rovnomernom pohyblivom
zaťažení po eelom moste. Najvačší predpokladaný priehyb v strede trámu sa uvažuje ako lj250 == 1084 mm;
maximálny zvislý prichyb vplyvom teploty bude 12-1mm.
Hlavný ocel'ový trám sa vyrobil a montoval s nadvýšením (obr. 11). Montáž dieleov 2, 3 a 7 sa robila
na lešení s vysúvaním sekcií v osi mosta smerom
k Dunaju. Dielee 4, 5 a 6 sa zostavovali do celko;dlhých 75, 78 a 72 m na praeovnej plošine pri starolll
moste a takto skompletizované sa pomocou súloc1í
previczli do priestoru príslušného mostného ot,-orn
a pripojili k zmontovanej konštrukcii trámu.
Pri vytýčení geometriekého tvaru trámu najprv
sa teoc1olitorn vytýčili jednotlivé sekeie polohove. Vytyčovala sa poloha a zvislosť strec1ného a krajných
dielcov hlavného nosníka. Potom niveláeiou sa postup-

Hodnoty Yc tvoria, doplřlok hodnOt
ya y' do 14 184 mm. Vonkajšie roz~
mery obidvoch noh pylóna sú rovnaké. Rozmer kratšej strany lubov
je po celej výško rovnaký = 2500mm,
rozmel' dlhšej strany sa meni zo
7894 mm na 4212 mm pri konštrukčnej výške pylóna 87 188 mm.
Vlastné polohové vytýčenie sa
uskutočnilo súčasne dvoma teodolitami, z dvoch na seba kolmých a odsadených priamok (obr. 9). Poloha
jednotlivých vytyčovaných zvislých
rovín bola určená vždy úsekami
na dvoch rovnobežných priamkach,
vedených rovnobežne, resť. kolmo
na os mosta .. Jedna z priamok sa
použila na stanovištia
prístroja.
druhá na sígnalizáciu vytyčovaných
zvislíc. Stanovištia prístroja v smere
pozdížnej osi mosta sa menili s výškou zmontovanej č'asti pylóna a

'1" 't
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ne vytyčovali výšky koncových bodov sekcií trámu
do geometrického tvaru výrobnej krivky. Vytyčovala
sa výška hornej hrany dolného plechu spodnej pásnice.
Os trámu sa podorysne zhoduje s osou komunikácie,
výškove je vedená vo vzdialenosti 2,14 m pod niveletou mosta. Na osi trámu sú umiestnené teoretické
body kotvenia káblov II., IV. a VI.

Pre montáž konštrukcie trámu sa použili tri montážne podpory osadené v projektovanom sta ničení
v riečišti Dunaja. Dve podpory (bárky A a B), tvorili
potopené čIny Orava a Šariš, na ktorých boli vybudované 8,5 m vysoké duté betónové piliere. Podpora C'
bola vybudovaná pomocou dvoch ocefových kesonov.
Montážne podpory boli vyhotovené mimo stavenišťa
mosta; na projektované miesto boli prepravené pomocou súlodí.
Poloha podpor pri osadzovaní v riečišti Dunaja
bola vytyčovaná a kontrolovaná pretínaním nan,red
z bodov vytyčovacej siete (obr. 12) tak, aby pozdlžna
os podpor bola kolmá na os mosta a v predpísanom
staničení a priečna os sa zhodovala s osou mosta
a hlavného trámu. Staničenie podpor pri zaplavovaní
bolo okrem toho kontrolované tachymetricky. Vcelku
montážne podpory boli osadené v projektovanej polohe s vyžadovanou presnosťou. Kapr. odchýlky pri
podpore B činili v priečnom smere osi mosta max.
140 mm, v pozdÍžnom smere 50 mm, čo je presnosť
vysoká vzhfadom na náročnú a zložitú operáciu pri
zaplavovaní člnov v riečišti s prúdkym a hlbokým
tokom. Výškové osadenie podpor nebolo natofko
smcrodatné lebo na betónové konštrukcie sa osadili
zdvíhacie teleskopické zariadenia, ktoré umožúovali
výškové posuny, prípadne rektifikácie.

Pri vysune trám ov 4, 5 a 6 na súlodie bolo potrebné najprv na vlečných člnoch vytýčiť a označiť ich
osí, do ktorých sa osadili nosné a zdvíhacie teleskopické konštrukcie (obr. 13). Na montážne konštrukcie

súlodia sa potom nalodili pomocou zdvíhacieho a posu vné~lOzariadenia zkompletizované trámy tak, aby pozdlžne osi vlečných člnov boli navzájom rovnobežné
a priečne osi sa podorysne zhodovali s pozdÍžnou osou
zmontovaného trámu. Správnosť vysunu trámu na
súlodie sa kontrolovala z montážnej ploi;iny trámu
teodolitom pomocou bodov stabilizovaných v osi
trámu a bodov označených na montážnych konštrukciach súlodia. Z hfadiska bezpečnosti vysunu bolo
potrebné vysúvať trámy na vlečné čIny tak, aby priečne osi obidvoch člnov pri vysúvaní nevybočili z osi
trámu o viac ako ± 700 mm. Vďaka dobrej organizácii
a manipulácii, vysun trámov prebiehal plynule a bez
vačšich ťažkost.i, okrem trámu č. 6, pri ktorom sa
zaplavovanie zdržalo pre nedostatočnú výšku hladiny
vody v Dunaji. Maximálne odchýlky vlečných člnov
z osi trámu pri vysúvaní neprekročili hodnoty +550
mm a -150 mm (hodnota + značí odchýlku proti
prúdu). Vlastné osadenie trámov na súlodie sa realizovalo s presnosťou cca +50 mm.

Postup a charakteristické fáze montáže hlavného
nosného trámu a káblov sú zrejmé z obr. 14. Nosné
káble tvoria zviizky 12 až 20 ocefových lán priemeru
7g mm. Laná pre jednotlivé káble mali konštantnú
dlžku z výroby {laná I-II = 200,269 m, III-IV =
= 259,176 m a V-VI = 336,288 ml. Montáž káblov sa
uskutočnila pomocou montážneho koberca. Po predbežne namontovaných prvÝ5lh lanách jednotlivých
káblov sa prekontrolovala dlžka lán priamym meraním ocefovým pásmom. Dovolená výrobná tolerancia
v dÍžke lán tlllm = + V lm bola vcelku dodržaná. Pri
mOlltáži lán a káblov sa kontroloval ieh previs v strede a montážne upravil tak, aby zodpovedal projektovaným hodnotám. Previs sa meral opticky teodolitom
a pomocou upravenej nivelačnej laty, postavenej
v strede káblov, nhfadom k dotyč:nici prechádzajúcej
dotykovým bodom káblov na tráme a na korunnom
ložisku. Po odstránení montážneho koberca sa kontroloval previs káblov trigonometrickou metódou, sposobom pretÍnania napred, z dvoch bodov vytyčovacej
siete. Presnosť určenia previsu sa pohybovala v medziach ± 10-20 mm. Presnosť bola ovplyvúovaná zmenami teploty konštrukcie pylóna, trámu a lán.
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T3. Presnosť merania sa pohybovala v medziach
0,1 0,3 mm.
Okrem uvedených kontrolných meraní sa konali systematické kontrolné merania
stability výškových a polohových bodov vytyčovacej siete.
V podstate
všetky pevné
body zachovali svoju stabilitu, až na 30% bodov, ktoré
boli v priebehu výstavby
zničené a niektoré museli byť
znovu vybudované.
Najvačší problém pri presnom meraní robila rozdielna
teplota
ovzdušia
a JeJ
vplyv na rozťažnosť ocefových konštrukcií. Rovnomernú zmenu teploty, pri ustálenej zamračenej oblohe, možeme eliminovať korekciou nameraných a vytyčovaných hodnot. Nerovnomerná zmena teploty, pri striedayo zahrievanej konštrukcii, znehodnocuje výsledky.
meraní, takže presné vytyčovanie za takýchto podmienok nemožno ani realizovať. Preto vačšinu presných meraní sme vykonali v skorých ranných alebo
neskorších odpoludňajších hodinách, resp. pri zamračenej oblohe a ustálenej teplote. Spofahlivejšie výsledky sme dosahovali pri ranných meraniach, kedy
konštrukcia mala ustálenú teplotu.

±

Počas výstavby mosta sa konali rozsiahle kontrolné merania. Sledovali sa vodorovné a zvislé posuny
základov pylóna a kotevného bloku, geometrický tvar
pylóna a trámu a previs káblov pred a po hlavných
fázach montáže ocefovej konštrukcie mosta. Rozmiestnenie pozorovaných bodov na konštrukciach mosta je
schematicky znázornené na obr. 15. Zvislé posuny
základov a geometrický tvar krivky trámu sa sledoval
v charakteristických merných profilo~h presnou niveláciou. Geometrický tvar pylóna sa sledoval trigonometricky, toodolitom Wild T3, od pevných bodov
stabilizovaných v osi základov pylóna. Merali sa relatívne priečne posuny bodov osadených v osi konštrukcie pylóna. Presnosť meraných posunov bola ± 1-2
mm a činila asi 2% z hodnoty posunov. Hodnota posunov bola ovplyvňovaná zmenami teploty konštrukcie
a ovzdušia. Vodorovné posuny základov pylóna a kotevného bloku, v smere pozdížnej osi mosta, sa pozorovali metódou zámernej priamky pomocou posuvného terča s vernierovou stupnicou a teodolitom Wild
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Realizovaná výstavba dunajského mosta v Bratislave patrí medzi ojedinelé mostné diela jednak estetickým vzhfadom a atypickým konštrukčným riešením a jednak vysoko progresívnou a náročnou technológiou stavebno-montážnych prác. Mimoriadne náročné na presnosť a spofahlivosť výsledkov boli aj
geodetické vytyčovacie práce.
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Výstavba mosta prebiehala vcelku bez vačších
nedostatkov napriek tomu, že v priebehu výstavby
bolo treba riešiť vefa nových technických a organizačných problémov, s ktorými v ČSSR nemáme skúseností. Na úspešnom realizovaní výstavby mosta významnou mierou sa podiefali aj geodetické práce.
Správnosť a presnosť geodetických meraní a použitej
technológie vytyčovacích prác sa pri výstavbe plne
potvrdila. Vcelku dosiahnutá presnosť geodetických
vytyčovacích prác bola o 50-60 % vyššia ako vyžadovaná presnosť, stanovená projektom, resp. zvláštnymi predpisami pre výstavbu mosta.

Zaměření
místní trigonometrické
Geodimetrem AGA Model 6

/

--

6
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sítě

Na podzim v r. 1967 provedla geodetická laboratoř katedry vyšší geodézie ČVUT za pomoci Geodetického ústavu v Praze zaměření školní místní trigonometrické sítě ve St. Městě p. Sn. Geodimetrem AGA
Model 6. Tvar sítě je patrný z obr. 1. Síť má n =
= 18 stran s průměrnou délkou 1,3 km. Pět délek
bylo měřeno nadbytečně (4 úhlopříčky a centrální
obrazec daly r = 5 rovnic pro podmínkové vyrovnání
sítě).
Pro špatné počasí a nedostatek času se nepodařilo
změřit všechny strany dvakrát (jednou měřené strany
jsou čárkovány). Po fyzikální a matematické redukci
byla síť vyrovnána třikrát. Poprvé v r. 1968 ručně
diplomantem J. Soukupem, přičemž všem stranám
byla přisouzena váha 1, podruhé diplomantem J. Matouškem v r. 1969, kdy byl vypracován program Algolu
v systému MNČ - I podle Ing. F. Charamzy CSc.
(VúGTK) a síť vyrovnána na samočinném počítači.
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Doc. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.,
katedra vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze

Potřetí tímtéž diplomantem opět ručně, když koeficienty přetvořených podmínkových rovnic byly určeny
graficky z náčrtu sítě v měřítku 1 : 10 000. Vypracování programu umožnilo jednak překontrolovat vyrovnání provedené v roce 1968 a navíc dává možnost
užít danou síť pro zkoušky různých typu dálkoměrů.
Při II. a III. vyrovnání byly rozlišeny váhy měřených délek Pi = 1 nebo 2 podle počtu měření.
Z rozdílů d dvojího měření 13 délek byla zjištěna
střední nahodilá chyba a príori jednou měřené délky
m~ = ± V[dd]/2 n = ±4,9 mm. Výsledky všech vyrovnání jsou v tab. I.
Zde značí 8i vyrovnané délky; dole uvedená střední jednotková chyba m~, vypočtená z oprav podle
(m~)2 = [pvv] : r dává v případě II. a III. vyrovnání
střední chybu jednou měřené délky (aposteriorní hodnotu vůči m~). Dále značí mi = m~ V[qFFf střední
chyby vyrovnaných délek a dole M = V[m2] : n jejich
kvadratický průměr pro celou síť.
Jak patrno z tabulky, grafické určení koeficientů
přetvořených podmínkových rovnic, které je pochopitelně vhodné jen ph ručním výpočtu, poskytlo výsledky jako přesný postup. Vyrovnání I s vahami 1 i vyrovnání II s vahami 1 a 2 se lišilo nejvýše o 2,5 mm
(40 % střední chyby).
Nejprůkaznějším kritériem pro kvalitu celé vyrovnané sítě je kvadratický průměr ze středních chyb
vyrovnaných délek Mi' Jak ale patrno, hodnoty MI
a MIl jsou prakticky stejné. Co je však důležitější, je
skutečnost, že m~ - mo.I R:::;mO,II (±9,8 mm) je významně větší než apriorní střední chyba jednou měřené délky m~ (±4,9 mm).
Z toho lze soudit, že měření v celé síti je zatíženo
nějakou systematickou chybou, proměnlivou od délky
k délce, která je ale přibližně konstantní během obou
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Tab. I
I (p~l)

j

i

si

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18

1

I

"

mi

1513,6485
755,7237
1300,4396
1034,9745
743,5791
973,6841
1293,3193
1516,0815
1329,5552
922,5058
1065,2143
1522,7225
1224,1597
927,2671
2842,4539
1872,0079
2178,5314
1646,6215

7,0
6,5
6,2
6,9
6,7
6,0
6,4
6,1
6,4
6,3
7,0
5,6
7,1
7,2
5,4
6,4
5,7
5,5

7,5 mm

6,4
M

I

m"
o

I

I-~-I

I

I

,6484
,7236
,4402
,9749
,5798
,6850
,3191
,0840
,5554
,5054
,2140
,7212
,1592
,2696
,4547
,0084
,531I
,6230

i

I

si

I
II

I

m"
o

V

V

Nalezenému poměru 2,0 odpovídá přibližné riziko
chybné úvahy jen 2 %. Působení systematické složky
je takto bezpečně prokázáno. Střední (kvadratickou)
systematickou chybu odhadneme jako kvadratický
rozdíl úplné a nahodilé střední chyby pruměru z dvojice měření

V~

(m~2 -

m~2)

=

=

V~

I

I

2
2
2
2
I
I
2
I
2
2
2
2
I
I
2
2
2
2

(9,82 -4,92)

"

mi

6,4
6,0
5,8
6,4
8,5
7,4
6,0
6,9
5,9
6,0
6,4
5,4
9,1
9,1
5,2
5,9
5,2
5,5

I

m"
o

Pokusme se otestovat rozdíl mezi středními chybami m~ a m~. Vhodné kritérium poskytuje rozdělení
V = F = m~ : m~, kde m~ je střední chyba a posteriori (úplná - z vyrovnání sítě) a m~ je střední chyba
a priori (nahodilá - z rozdílů dvojího měření délek).
Jestliže výraz V překročí kritickou hranici F ",(IX, n',
n") - při zvoleném risiku či hladině významnosti IX
a při počtu nadbytečných měření n' = 13 a n" = 5
- zamítneme hypotézu o tom, že oba soubory, poskytující střední chyby m~ a m~, jsou součástí souboru
téže přesnosti. Tím se prokáže se statistickou jistotou,
že působila v síti systematická chyba:

=

p
1

I-II

I

9,7

opakovaných měření (neuplatňuje se proto v rozdílech
dvojího měření téže délky). Takto zatěžuje tato chyba
plnou hodnotou průměry z dvojic měřéní. Podle analýzy disperae je to skupinová chyba, systematická uvnitř
skupiny (dvojice měření) a proměnlivá od skupiny ke
skupině (viz B6hm, Vyrovnávací počet 1964, s. 384).
Pokud působí některá konstantní systematická chyba
společná všem stranám a úměrná jejich délkám, neovlivní číselné hodnoty ani rozdílů d, ani oprav v
ovlivňujících hodnoty m" a znamená jen změnu rozměrů sítě.

mc

II. III

I

=

±6,Omm

Tato střední chyba se neredukuje (nevzroste) při redukci měření na jednotku váhy [a dobře souhlasí

6,6
M

!

I

I
I
i

I

!

I

I

I

JTSK

mm

I

,6484
,7236
,4401
,9749
,5798
,6850
,3191
,0839
,5554
,5053
,2140
,7212
,1593
,2696
,4546
,0084
,531I
,6231

9,8

I

III

+0,1
+0,1
-0,6
-0,4
-0,7
-0,9
+0,2
-2,5
-0,2
+0,4
+0,3
+1,3
+0,5
-2,5
-0,8
-0,5
+0,3
-1,5
-0,5
prům.

I Rozdllproti I
cm

I
I

I
I

I

I

I
I

I
I
I

,64
74
42
96
63
64
28
05
55
51
21
73
12
23
45
02
52
64

!

I

+1
-2
+2
+1
-5
+4
+4
+3
+1
O
O

-I
+4
+4
O

-I
+1
-2
I

I

+0,8
prům.

I

s hodnotou absolutního členu (do 10 mm), vyjadřujícího střední chybu délek měřených Geodimetrem
Model 6].
Po zjištění působení systematické chyby, přibližně konstantní pro opakovaná měření téže délky, a po
odhadu její střední kvadratické hodnoty můžeme korigovat použité váhy při vyrovnání sítě. Teoreticky
správná hodnota váhy (tj. přesnosti) naměřené délky
má vyjádřit úhrnný vliv chyb nahodilých i systematické, tj. má být úměrná reciproké hodnotě čtverce
úplné střední chyby výsledku měření. Dostaneme tak
pro délku jednou měřenou mi = m~2
m~ = 60,
ml = +7,7 mm, PI = I, dvakrát měřenou m~ =

+

~=

m~2

+ m;

= 48,

m2

= ±6,9 mm,

P2 = 1,25.

Při působení systematické chyby přestává platit
klasické pravidlo pro růst váhy úměrně počtu opakovaných pozorování a rozdíly mezi váhami se proti
klasickému určení značně zmenší. První vyrovnání
(p = I) má proto váhy blíže teoreticky správným.
vahám než další vyrovnání (p = I nebo 2), což potvrzuje nakonec rozhodující průměrná střední chyba
M ve vyrovnané délce strany ±(6,4 mm), která je poněkud menší než ve vyrovnáních dalších (±6,6 mm).
Při exaktním postupu by se měly všechny strany měřit
dvakrát anebo první vyrovnání považovat za první
aproximaci, opakovat je se zlepšenými vahami, určit
zlepšené hodnoty střední systematické chyby, další
korekce vah atd., až se výsledky přestanou významně
měnit. V našem případě by se patrně příliš nelišily
od 1. vyrovnání. Odvpzené hodnoty středních chyb
ml a m2 jsou spolehlivější než vypočtené ze součtu
[pvv], kde se při redukci na střední chybu jednoho
měření neprávem redukuje (zvětšuje) i vliv systematické chyby. Proto se také ukázala hodnotě ml bližším{{
z prvního vyrovnání (7,5 mm platící pro průměrnou
správnou váhu 1,18). Analogicky vede konstantní
chyba přístroje k tomu, že do délek 10 km se neuplatní

1972/166

Hauf, M.: Zam~l'ení trtgonometrick~
geodimetrem AGA Model 6

Geudetický a kartografický
obzor
roi!n1k 18/60, ě1slo 7/1972 167

sít~

vliv střední chyby rostoucí s délkou a pro různé délky
stačí volit stejnou váhu.
Porovnání s délkami JTSK ukázalo rozdíly až
5 cm. Triangulace byla však provedena. zatím cvičně
se vteřinovými theodolity a odvozené délky jsou méně
přesné než v trilateraci. Nelze zde činit proto spolehlivější závěry, např. o měřítku JTSK (geodimetr byl
etalonován na základě Hvězda). Katedra hodlá zpřes-

nit tuto triangulaci, pokračovat v trilateraci a vybudovat si takto svou zkušební síť pro prověrku přesnosti
a výzkum působení chyb různých přístrojů a metod
ve cvičném terénu.

Lektoroval: prof. Dr. Ing. Josef Bohm, DrSc.,
ČVUT v Praze

Ing. Miloslav Ingeduld, CSc.,
katedra geodézie a pozemkových úprav
FSv ČVUT v Praze

Postupující
automatizace
geodetických prací
umožňuje širší využití mnohých metod, které pro časovou náročnost ručně prováděných výpočetních prací
byly opomíjeny. Mezi tyto metody patří různé variace
sítí v obecném či pevném systému, podrobně popsané

přesnosti než technickohospodářská mapa. (dále jen
THM), ovšem za předpokladu, že budou stanoveny
přesné zásady a kritéria pro využití volných měřických přímek, ať již samostatných nebo tvořících síť,
s oWedem na požadovanou přesnost v poloze nově zaměřených bodů. Z tohoto důvodu jsou v tomto článku
uvedeny ve zkrácené formě některé vzorce, vyjadřující
střední souřadnicovou chybu nově zaměřeného bodu
v závislosti na tvaru a rozměru přímek, či sítí a přesnosti měřených veličin. Středních souřadnicových chyb
je použito s ohledem na zavedení tohoto pojmu
v Instrukci THM.

2. Vzájemná závislost měřických chyb
Při ortogonálním měření zastaničíme při průběžném měření přímky vytyčené paty kolmic (souřadnice 8) a nezávisle na sobě odměříme délky kolmic (souřadnice k). Na. obr. 1 je vyznačena poloha bodu Q, vyjádřená vzhledem k počátku měřické přímky bezchybnými souřadnicemi SQ a KQ. Pokud bychom znali bezchybnou polohu paty kolmice Q', odměřili bychom délky 8Q! a kQl' zatížené měřickými chybami, které použité
k výpočtu souřadnic, nebo ke grafickému zobrazení
určí namísto správné polohy bodu Q bod Q!. Střední
souřadnicová chyba bodu Q bude v tomto případě
dána vztahem
v publikaci doc. ing. dr. O. Války, CSc.: "Příručka
praktické geodézie pro zaměřování změn", VúGTK,
Praha 1970. Měřická přímka, tvoříd v klasickém pojetí koncovou část rozvinuté sítě, stává se zde jejím
stavebním prvkem. Lze se právem domnívat, že mnohé
měřické metody popsané ve výše uvedené příručce
jsou použitelné i pro mapy větších měříte~ a vyšší

Prakticky se však dopustíme chyby i v určení paty
kolmice - místo bodu Q' vytyčíme bod Q~ - a.odměříme s nevyhnutelnými
chybami délky BQ2 a kQ2•
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Obr. 2.

Poněvadž tyto odměřené hodnoty povazuJeme opět
za pravoúhlé souřadnice, určíme pak výpočtem nebo
graficky místo bodu Q bod Q2' Označíme-li podélnou
a příčnou chybu v patě kolmice Sp, Sq a jejich střední
hodnoty mp a mq, bude střední souřadnicová chyba
bodu Q vyjádřena nyní vztahem

Poněvadž urcuJeme paty kolmic jednotlivých bodů
zaměřených k měřické přímce, jakož i body P ležící
na měřické přímce, jedním průběžným staničením, je
nyní nutné vyjádřit na pevné (obr. 2a) a na volné
(obr. 2b) měřické přímce skutečné chyby v poloze
jednotlivých bodů těmito vztahy:
pevná přímka -!->od P:

S8p

bod Q:

S8Q
SkQ

volná přímka -

=
=

S8IP
SkQ

bod 1:

S'OI

+

SPI;

bod P:

E8p

=

E80I

bod Q:

E8Q

bod 2:

E~

= E80I
= SkQ

E82

=

E801

+

S8PQ

3. Měřická přímka připojená na dva body
Na obr. 3 jsou ukázány tři základní možnosti připojení volné měřické přímky na pevné body. Pevnými
body (1, 2) rozumíme buď pevné body podrobného
pole (dále jen PBPP), případně body základního bodového pole, nebo již dříve zaměřené podrobné body
(dále pb). Požadovaná přesnost v určení dalších podrobných bodů je dána střední souřadnicovou chybou
mXY vzhledem k bodům základního
bodového pole
(např. pro THM je mXY = 14 cm). Je tedy nutné při
úvahách o přesnosti těchto typů přímek vycházet ze
vztahu

kde ImXYQ
2mXYQ

+

sPQ;

EkI

+

+ SqQ
SkI

=

EqI

+ E8IP

+
+
+

+ E8Q2 + Ep2;

E8IP S 8PQ

+

sPQ;

EkQ
E8IP
Ek2

+ E8PQ +
=

Ek2

+

-

-

složka vyjadřující vliv chyb ve tvaru sítě
pevných bodů.
složka závislá na přesnosti měřených veličin, délce přímky a kolmic a bude dále
nazývána vnitřní přesností přímky.'

K výpočtu souřadnic X, Y bodů Q (viz obr. 3a), kterými jsou zde míněny geoo.etické souřadnice (mohou to
však být souřadnice pravoúhlé jakéhokoliv rovinné·
ho systému), z měřených ortogonálních souřadnic 8, k,
používá se podobnostní transformace. V případě volby bodu otáčení v těžišti pevných - identických bodů
je transformační vztah dán rovnicemi

Eq2

(3)

Rovnice (3) budou nyní použity k odvození výrazů
pro odhad středních souřadnicových chyb nově zaměřených bodů. Výhodou tohoto postupu je, že tyto
střední souřadnicové chyby budou nyní vyjádřeny
jako funkce konfigurace bodů (tj. délky přímky a kolmic), přesnosti měření délek a přesnosti v určení pat
kolmic, tedy třemi veličinami, jejichž vzájemným
sladěním je určen vhodný technologický postup k dosažení předpokládané přesnosti.
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Aplikací zákona přenášení středních chyb na rovnice
(5) lze nyní za předpokladu přibližně stejné polohové
přesnosti pevných bodů (mXYl • mXY2) vyjádřit vliv
chyb těchto bodů na transformované souřadnice bodu Q výrazem
1

2

mXYQ

_

2

-

mXY,

Z rovnice (6) je
STQ

=

(o 5 + S~Q)_
~

V(_l_:_~_:_Q_--

-

2

mXY·

2
trty

0,5).J

poloměrem kružnice se středem v těžišti T, jehož velikost je závislá na poměru lmiy Q : miy. Kružnice, na
jejímž obvodě bude lmXYQ = mXY, má pak poloměr
STQ

=

VO,5 J

(viz obr. 3a).

=

VO,5 (Sh

+ S~2) = 0,5 S12 == 0,5

812

Je pochopitelné, že při praktickém použití volné
přímky bude snahou omezit vliv chyb v připojovacích
bodech alespoň na poměr 1mXYQ: mXY=l.
Tím je dána
první zásada o volbě připojovacích bodů s ohledem
na polohu nově zaměřovaných bodů, tj., že nově zaměřované body mají ležet maximálně na obvodě
kružnice opsané z těžiště připojovacími body. Pro případ volné přímky na obr. 3a jsou v následující tabulce I vypočteny vzdálenosti e1) (obr. 4) pro různou délku
přímek 8 a pořadnice 'YJQ. Např. na přímku o délce
812 = 100 m a délce kolmic na připojovací
body
k1 == k2 = 10 m je vhodné zaměřit body Q o délce
kolmic kQ = 20 m ('YJQ= 30 m), jejichž staničení leží
v intervalu 81
8 m < 8Q ::::;; 82 - 8 m. V případě
volných přímek podle obr. 3b a 3c je pak vhodné dbát,
aby délky kolmic na nově zaměřované body, jejichž
staničení je blízké staničení bodů připojovacích, nebyly větší jak délky kolmic na připojovací body.
Koeficient t~y z rovnice (6) lze dále upravit na tvar

+

{

t,.~o'511+

,;~(I + 1 )
(I + 4<;, J
'YJ~

(7)

'YJ2 )
8}2

8i2

2

Tab. 1

e(m) = 'YJQ: 8'2
'lQ(m)
10

20

30

40

50

60

1,0
0,5
0,3
0,2

4,0
2,0
1,3
1,0

8,0
4,5
3,0
2,2

16,0
8,0
5,3
4,0

25,0
12,5
8,3
6,2

36,0
18,0
12,0
9,0

s12(m)

100
200
300
400

') e je rozdíl ve staniěení připojovacího bodu a zaměřovaného bodu Q, pro nějž ještě platí 'mxYQ = mXY.
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Pro většinu úvah postačí však sledovat vliv chyb při.
pojovacích bodů na nově zaměřené body v okolí počátku a středu přímky. Bude tedy např. pro bod Q1
v okolí počátku přímky, pro nějž platí ~Q1 • ~1 = 0,5812
(1+4AQ)

t.JU = 0,5 1 + 1 + 4 A
2

~_2
-mXYQ1

=

(1

++44 A

0,125 12

+0,75(mk+m).

2

1
(

AQl )

2

mS12

+

4AQ

11+
1)
1+]""
1+41.

a pro bod Q2 uprostřed přímky (~Q
_
2
_
1 2
- mS12 -""2 mS12

=

O, m~lQ = m~Q2 =

2

na tvar

4AQ)

tZy = 0,5 1 + 1 + 4 A
2

kde AQ =

~~ a 1.=

S12

(

~2

S12

za předpokladu

111

== 1]2 = 1],

s ohledem na označení veličin na obr. 380.
Vnitřní přesnost měřické přímky, tj. složku 2mi:YQ
lze odvodit opět zákonem přenášení středních chyb
z rovnic (5). S přihlédnutím k rovnicím (3) je po úpra-

vě

= 0,5

2mhQ

{m~lQT2

+ m~Q2V2 + (m2 + m~).(1 + t2)}
(8)

kde msIQ, mSQ2 jsou střední chyby délek úseků
SlQ = 8Q -Sl'
SQ2= S2 -SQ,

m2
t2

m~ + m~ střední chyba v poloze paty kolmice bodu Q,
ti:y = 0,5 + Sh :J,

=

=

}2 S~Q.Sh
V2 = 0,25 + }2 S~Q.Sh

T2 = 0,25

+

+ ~ (~Q~l + 1]Q1]l)
-

~

(~Q~2

Pro bod Q1 v okolí počátku přímky «~Ql -'rovnici (8) na

mSQ2 = mS12) lze upravit

+ 1]Q 12)
1

~1'

mS1Q= O'

Z výrazů pro koeficienty t~, jakož i součinitelů
v rovnicích (880)a (8b) plyne další poznatek, že délky
kolmic nově zaměřovaných bodů by neměly být větší
než délky kolmic na body připojovací a současně, aby
délky kolmic byly v intervalu 30 m~ k < 0,1 -;- 0,15812,
Dále je pak zřejmé, že nejvhodnější volbou volné měřické přímky je případ na obr. 3b.
Za uvedených předpokladů lze pak vyjádřit
odhad střední souřadnicové chyby bodů Ql a Q2 výrazy
mhQ1
mhQ2

+ m~ + m2
= 0,5 mh + 0,125 m~12 + 0,75 (m~ + m2)
=

mi:y

(9)

Těchto výrazů lze použít s dostatečnou přesností i pro
případ na obr. 3c ovšem s tím, že mS12 je střední chyba
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měřené části přímky. Je však nutné si uvědomit, že
neznámé koncové staničení 82 nahrazujeme délkou 812
vypočtenou ze souřadnic pevných - připojovacích
bodů. Označíme-li d. ~ 812 - 812 ~ 0,5 fJ2: 812, lze
relaci mezi vhodnou délkou kolmice k1 a přímky 812
řešit vztahem

Poněvadž rozdíl d. = 812 - 812 je současně omezen
dopustnou odchylkou Lls pro měřickou přímku a ve
většině případů nemá překročit poloviční hodnotu této
odchylky, lze poslední výraz upravit na tvar

Vs +

kde pro THM je Lls<m) = 0,012
0,10. Pro
= 400 m vychází pak např. k1 --'--fJ1 = 12,5 m.

=

( 812 )2
-812

2
mXY1

+ 0,5 {m~lQ

(SQ2)2
812

+ mXY2

+ m~Q2 (

+ (m~ + m ).(1 +
2

2

(

--8

1Q

812

)!+
+

8t SS2)},

+

V případě připojení měřické přímky na větší počet
pevných bodů, tj. na n > 2, uvažuje autor v úvodu
citované "Příručky" použití Helmertovy transformace
(podobnostní transformace s určením vyrovnaných
hodnot transformačních koeficientů za podmínky minima součtu čtverců vzdáleností mezi danými a transformovanými pevnými - identickými body). Různé
cesty k odvození normálních rovnic k výpočtu vyrovnaných hodnot transformačních koeficientů jsou uvedeny v geodetických učebnicích, z nichž jmenujme
alespoň Bohm - Vyšší geodézie, SNTL 1966 a Fiala Geodézie II, 1952, kde posledně jmenovaná je použita
v citované ,,Příručce ... ".
Z podmínky
[vv] = min., kde v~ = V~i
V~i
a VXi = Xi -(CI
a1~i -a2fJi)'
Yvi = Yi -(c2
a2~1 +
a1fJi) značí rozdíly v daných souřadnicích X, Y
a transformovaných, odvozuje prof. Fiala normální
rovnice ve tvaru

+

n,c1

=
-[Y]
=
[X~ + YfJ] =
- [Y~ - XfJ] =
-

n,c2
a1[~~

+

1)1]]

a2[~~

+ fJfJ]

[X]

a jednotlivé vá.

Koeficienty 11 --;- 14 jsou pak parciální derivace funkce
(transformační rovnice) podle jednotlivých proměn.
ných CI' C2, a1, a2• Uvážíme-li význam oprav v, lze za
předpokladu stejné polohové přesnosti pevných bodů
(mXY1 ~ ....
mXYn = mXY) vyjádřit střední chybu
mo přibližně výrazem mo = mXY' Složka 1miYQ je pak
dána výrazem

(U)

který odpovídá předcházejícím rovnicím za předpokladu A. = O. I
Pro pevnou přímku podle obr. 2a, kde je fJ1 =
= fJ2 = O, je vhodné použití k odhadu polohové přesnosti zaměřených bodů Q vzorce (U) s tím, že součinitel u členu (m~
m2) je roven 1.

+

'JI

810:~)2
812

8~Q

+

V rovnici (13) je m~ = [vv] : n hové koeficienty dány vztahy

=

812

Rovnice 6) a (8) lze též upravit pro libovolnou
polohu bodu Q na přibližný tvar
2
mXYQ

e

Tyto normální rovnice, v nichž
a fJ jsou souřadnice
identických bodů soustavy, kterou chceme transformovat, redukované k jejich těžišti, jsou vzájemně nezávislé a dávají přímo řešení jednotlivých transformačních koeficientů. Složku lmiYQ' vyjadřující vliv
chyb pevných bodů, lze odhadnout z výrazu pro střed·
ní chybu funkce vyrovnaných veličin, který má v tomto případě tvar

Poznámka: Podrobněji zabývá se touto problematikou ing. Kubáček v článku "Kritéria přesnosti při podobnostní transformaci" v GaKO č. 10/1962.
Ke zjednodušení vzorců pro praktické úvahy zaveďme předpoklad, že pevné body jsou rovnoměrně
rozloženy podél přímky, a to buď po její jedné straně
(obr. 5a), nebo po obou stranách (obr. 5b). Za tohoto
předpokladu lze pro n liché vyjádřit
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J

=

82
ln

kde A

= [U

+

(1 +

= [~~]

1]1]]

+

n(n
1) ((1..1-12 n-1
12 (n -1)
n
1

+

J

1]2

=

pro

-2-

8ln

11]1

I =" ""= l1]n

L)

n-

[~~])

A) -=-

+

n(n
1)
12 (n -1)

o

Sin

Za stejného předpokladu lze pro většinu praktických
úprav vyjádřit koeficient
z rovnice (17) těmito vývýrazy:

n

=

bod QI: T;1 =
= ~

\ = 1]

4

{2n-1
3n

+

2

5(n
5n (n

-+ 1) -I} __n_+_l
+ 1)
200
n-+1
24

Z rovnice (14) lze určit poloměr kružnice se středem
v těžišti, na jejímž obvodě bude Im}YQ = mly

8TQ

1/n+1
--3-

= 0,58ln

~

,,

,
~2'

Podobně jako v případě dvou pevných bodů, lze i nyní
určit přípustné hodnoty pořadnic 1]Q bodů, jejichž
staničení 8Q je v intervalu 81 < 8Q < 82
Z obr. 6 lze odvodit pomocí rovnice (15)

1]Q

=

0,5

sIn

V

1

i
I

61'
I

I
I

n 3 2

~l'

Za předpokladu rovnoměrného rozložení pevných bodů je pro body QI a Q2 ležící na okraji a uprostřed
přímky dán koeficient t;y rovnicemi
bod

Q

t2

l'

_ ~

XYI

n

-

+

1

3 (n - 1)
n(n
1)

+

1

I

I
i

';'2'

+ 4AQ

+ 12 n -1

I
I

A

n+1

2

bod

Q2' txy

2=

n1 -+-

12(n -1)
n(n
1)

+

AQ
o

1

+ 12 n-1

A

n+1

K odvození charakteristiky vnitřní přesnosti měřické přímky je vhodnější s ohledem na závislost chyb
v průběžně měřeném staničení použít zákona přenášení
středních chyb, aplikovaného na transformační rovnice
XQ

=

CI

+ al~Q

-

a21]Q,

YQ =

c2

+ a2~Q + al1]Q,

Použití volné měřické přímky připojené na větší
počet pevných bodů typu "pb" zvyšuje záruku, že
zaměřené předměty měření, ležící uvnitř kružnice
o poloměru 0,5

8ln

Vt
n

1

budou

svojí kvalitou

odpovídat původní přesnosti doplňované mapy.

ve kterých jsou transformační koeficienty dány rovnicemi (12). Po úpravách dostáváme
2 2
mXYQ

=

2
mSln"

T2

s

+( +
2
mk

m

2)

1 -+ t;y
2

kde mSln je střední chyba v měřené délce úseku mezi
krajními pevnými body,
mk
- střední chyba měřené délky kolmice,
m - střední chyba ve vytyčení paty kolmice.
Pro body QI a Q2 na okraji a uprostřed měřické přímkY" jsou při rovnoměrném rozložení pevných bodů
koeficienty tly dány rovnicemi (16), kde lze podobně
jako v případě dvou pevných bodů položit pro m ~
-=-- 1]Q < 0,1 8ln p6bližně }'Q -=-- }. ~ O, což vede ke
zjednodušení

t2

XY1

1(

=• -n 4 -

6)

n --l-, 1 '

2
lXY2

•

=

1
n

-o

Na obrázku 7 je schematicky naznačena jedna
z možností rozvinutí přímky p. PHmka p tvoří základ
celé sítě a současně i místní souřadnicové soustavy x, y,
jejíž osu y volíme rovnoběžnou s přímkou p a počátek
natolik posunutý, aby bylo možno počítat s kladnými
souřadnicemi. K přímce p zaměří se mimo vlastní
předměty měření libovolné množství n > 2 připojovacích - stykových bodů. Na příkladu rozvinutí sítě
na obr. 7 jsou vyznačeny trojice takovýchto p6pojovacích - stykových bodů s označením 1,1',1", i, f, li!
apod. Přímky PI a pí, ke kterým je nutné zaměřit
další předměty měření, připojí se ortogonálně na tyto
trojice bodů. Současně se k těmto přímkám zaměří
další připojovací body, označené na obr. 7: 2, 2', ... ,
2", sloužící k připojení přímek P2 a p~. Tak lze postu-
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povat i dále, až připojíme přímky Pi a pi k pevným
bodům bodového pole - PBPP (body A - D na
obr. 7 a 8). Souřadnice x, y bodů zaměřených v této
síti k přímce p vzniknou úpravou hodnot staničení
a délek kolmic, K výpočtu souřadnic x, y u bodů zaměřených k ostatním přímkám použije se postupně
podobnostní nebo Helmertovy transformace. Takto
postupujeme až k bodům PBPP. Jakmile jsou pak
známy i geodetické souřadnice X, Y těchto PBPP, je
možné Helmertovým způsobem transformovat do geodetické soustavy celou síť přímek. K vlastnímu zaměření části území na rozvinutou síť přímek není
okamžitá znalost geodetických souřadnic připojovacích bodů např'. typu PBPP nutnou podmínkou.
Přímky Pl a p{ a k nim zaměřené připojovací
body 2, ... , 2/1 znamenají první rozvinutí přímky p.
Přímky Pi a pi, ke kterým jsou již zaměřeny PBPP
(na obr. body A-D) jsou pak koncovým, N-tým
rozvinutím přímky p.
Nyní je nutné řešit otázku, po kolika rozvinutích
přímky p je nutné připojit síť na body PBPP, aby li·
bovolný bod Q zaměřený ke kterékoliv z přímek, i po
konečné transformaci sítě do souřadnicové soustavy
bodů PBPP, odpovídal svojí kvalitou předepsané
přesnosti dané střední souřadnicovou chybou iňXY'
Tuto úvahu postačí sledovat pro body Q ležící v blízkosti připojovacích bodů sítě tak, že je možno přibliž.
ně položit podle obr. 8 STQ -.:...STA' Označíme-li souřadnicový systém, jehož základem je přímka p, jako
x, y, lze postupem naznačeným v odstavci 4. odvodit
z rovnic (12) střední souřadnicovou chybu bodu Q
transformovaného do soustavy X, Y

V rovnici (19) je
m"'1JQ-

střední souřadnicová chyba bodu Q v soustavě
x,y,

mXY -

střední souřadnicová
v soustavě X, Y,

chyba

bodů

mXY

-

střední souřadnicová
v soustavě x, y,

ti = ~ +
y

~;Q,

J

chyba

bodů

A-D

= [~~+ 1]1]]

Střední chybu m;'1JQje nutné odvodit z rozvinutí přímky p. Za předpokladu stejného počtu stykových bodů
mezi přímkami platí
m;'YQ

=

+ 2miYQ{1 + (tiy)1 + (t~)2 +
+ ... + (t;'y)N-2}
(20)

m~l(t~y)N-l

kde m"'Yl bodů 1, 1', 1" se řeší rovnicí (2),
2m"'YQ je vnitřní přesnost přímky daná v předchá.
zejících odstavcích rovnicemi pro krajní
bod Ql>
t;,y je dáno rovnicemi (7a) nebo (16).
Pro t~

= 1 lze z rovnice (20) řešit počet rozvinutí N

K vlastnímu výpočtu počtu rozvinutí přímky p volí·
me nejprve délku této přímky a tím přibližně i SAB'
Podle obr. 8 lze pak určit STA = ... = STD ~ STQ =
= 0,5 SAB : cos lX a tím i t;,y = 0,5. Pro bod Q v blíz·
kosti připojovacích bodů lze položit m"'YQ ~ m",y a pro
přípustné iňxy a polohovou přesnost připojovacích
bodů mXY určit z rovnice (19)

A-D

Při praktickém výpočtu Helmertovy transformace lze dosaženou přesnost v poloze podrobných bodů
charakterisovat výrazem
mXYQ-

-'-V

[v;'

-I-

2n

v~]

<-

mXY

2)

I

kde n je počet identických bodů,
V"'i = Xi - X?
jsou rozdíly V souřa.dnicích idenVY' = Yi Yf tických bodů daných a transfor,
movaných.
Při praktickém použití tohoto způsobu rozvinutí
sítě měřických přímek je nutné si mimo jiné uvědomit
tyto skutečnosti:
o

O

o

C

1. Proti dosavadním zvyklostem jedná se o tzv. postup
z malého do velkého. Každá chyba v měření základ2) Uvedený výraz je přibližný. V případě potřeby přes.
nějšího kritéria je možné takovéto sestavit z rovnic (4),
(14) a (17) nebo (19).
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ní přímky p negativně ovlivní celou síť, neboť každá
následující přímka se vždy podobnostní transformací
upraví pomocí stykových bodů na rozměr přímky
předcházející.
2. Teprve po připojení sítě na PBPP poznáme s jistotou, zda byla dodržena požadovaná přesnost v za·
měření podrobných bodů.
3. Je nutné organizačně podchytit skutečnost, že
každou aplikací podobnostní transformace se změní
plochy jak obvodových obrazců, tak jednotlivých
dílů. Rozdíl plochy před a po transformaci je dán
výrazem

Přesnost vytyčení paty kolmice, uvažovanou jako
střední polohovou chybu m = Vm~ m~, lze charakterizovat pro délku kolmic do 20 m hodnotou m = 2 cm
a pro délky od 20 m do 30 m jako 1 %0 délky kolmice,
při použití trojitého pentagonu Meopta a za předpokladu, že délka kolmic je současně menší než poloviční
délka přímky. Uvedené hodnoty jsou stručným výtahem z několika nezávislých souborů zkušebních měření. Nižší hodnotu této polohové chyby než 2 cm nelze
uvažovat ani pro kolmice kratší než 10 m. Při horších
povětrnostních podmínkách a ve svažitém terénu je
nutné počítat až s dvojnásobky uvedených hodnot.

+

V uvedeném článku jsou podány ve zkrácené
formě některé teoretické vztahy jako příspěvek ke
stanovení pevného technologického postupu pro praktickou aplikaci metody volných měřických přímek.
Uvedené vztahy umožňují současně stanovení různých dopustných odchylek dávajících záruku, že byla
dodržena požadovaná přesnost v poloze podorbných
bodů. Každá nová metoda získá důvěru uživatelů tím
. rychleji, čím podrobněji je pro začátek stanoven technologický postup obsahující dostatečné množství
kontrol dávajících měřiči záruku, že postupuje správJednou z možností zvýšení vnitřní přesnosti vol- ně a kvalitně.
ných měřických přímek, nebo jejich připojení na vzdáDo redakce došlo 5. 5. 1971.
lenější pevné body, je nahrazení přímého měření ortogonálních souřadnic jejich výpočtem z polárních prvků,
Lektoroval: prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc.,
FSv ČVUT v Praze
případně z protínání vpřed. Použitím theodolitu vyloučíme prakticky chybu z vytyčení pat kolmic na
připojovací body. Lze však předpokládat, že tento
způsob bude prakticky používán v případě připojení
přímky na dva pevné body. Budou-li připojovací úhly
zaměřeny alespoň s přesností m", < 50cc (včetně vlivu
chyby z centrace), lze k odhadu vnitřní přesnosti
použít vzorce (8) ve tvaru

Určíme-li např. v obvodovém obrazci identické body
v místní soustavě se střední chybou mXj/ = 10 cm, lze
při rozměru tohoto obrazce 200 X 200 m počítat po
jeho transformaci do soustavy geodetické se změnou
plochy až o 80 m2•

To znamená, že při použití rovnic (8a) a (8b) bude
součinitel u m2 vždy 0,5. Jak je zřejmé z obr. 4 a tabulky 1., je nutné při použití vzdálenějších připojovacích bodů volit délku přímky kratší, než je délka mezi
připojovacími body.

K odhadům přesnosti výsledné polohy bodů je
nutné znát přesnost měřených veličin. Přesnost délkového měření m. musí být v relaci s dopustnou odchylkou ~. pro uzávěr měřické přímky. Pokud je dopustná odchylka již dána, je možné uvažovat
m. ~~. : t(IX). kde např. pro THM je voleno t(IX) = 2
(ex = 5 %). V opačném případě je nutné vycházet
z přesnosti délkového měření stanovené pro daný účel
mapování. Takováto kritéria byla velmi dobře stanovena v návrhu směrnice THM z roku 1969 pro různá
měřítka mapování. Střední chybu mk uvažujeme jako
m. pro danou délku kolmic.

Děkan fakulty stavební ČVUT Praha 6 vypisuje k o nk u r s na obsazení 1 místa docenta či odborného asistenta pro obor g e ode t i c k é a str o n o m i e na katedře vyšší geodézie.
Písemné přihlášky podejte do 1. září 1972 na adresu:
ČVUT, fakulta stavební, Zikova 4, Praha 6 - osobní odd.
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českých

Programové řešení zpracování
českých textů na počítačích
bez úplné české abecedy

TERPLAN -

Při komplexním převádění existujících evidencí,
zpracovávaných dosud manuálním nebo polomechanickým
způsobem, na plně automatizované
zpracování na počítači, je jedním z podstatných
problémů optimální zobrazení jednotlivých informací. Účelem tohoto zobrazení je vytvořit z P,ůvodního souboru různorodých infGrmací uspořádaný datGvý soubor, vhodný pro numerické a logické
zpracování, včetně třídění podle libovolných krité,rií. Zároveň se klade důraz na maximální vypovídací schopnost soubGru. Při zpracGvání českých
textů není tento požadavek splněn v důsledku nedGstatečného hardwarového vybavení používaných
poČítačů (26 alfabetických znaků pmti 41 znaku
české abecedy). Obsahem tohoto příspěvku je popis programového řešení, kte,ré je jednou z forem,
jak nahradit uvedený nedostatek.

Názvoslovné informace
jsou p,ři hromadném
zpracování dat zpravidla pokládány za doplňkový
údaj, používaný pouze při tisku výsledků k označení popisovaného jevu v tradičním smyslu. Stále
častěji však vystupuje, požadavek, aby i tyto informace byly zpracovány tak, že způsob jejich záznamu vyjádří přesně originální tvar českých názvů a jmen.
Dochází k tomu např. tehdy, má-li být soubor
. podle tétG informace závazně tříděn podle pořadí
české abecedy, nebG má-li být informace závazně
zobrazena v originálním tvaru při edici výsledků
zpracGvání na počítači. Přitom požadavky závazného setřídění a závazné edice mohou vystupovat
bud jednotlivě, nebo společně. Je třeba poznamenat, že to jsou dvě zcela odlišná hlediska, protože
délka samohláse,k a měkčení některých hlásek (D,
E, N, T) nemají význam pro abecední pořadí při
třídění, kde naopak přibývá problém dvojznakové
hlásky CH, která musí být svým prvním znakem
zatříděna až mezi znaky Ha!.
V rámci p1rací na budování Integrovaného informačního systému o území - ISÚ - byl vytvořen přímo na počítači číselník všech základních
síde'lních jednotek (ZSJ), urbanistických
obvodů
(UO) a katastrálních území (KÚ) pro celé území
ČSSR. Číselník vychází z principu průběžného očíslování ab,ecedně řazených ZSJ a KÚ, eventuálně
vzestupně řazených UO uvnitř abecedně se,řazených obcí. Právě pro tuto práci bylG třeba se vypGřádat s diferencemi če,ské a anglické abecedy.
Na sympoziu o automatizaci v geodézii a kartografii, konaném ve dneeh 25.-27. října 1971, bylo
konstatováno, že se obdGbný problém vyskytl při
řešení projektu komplexního převedení evidence
nemGvitostí na počítač. Konkrétně jde o požadavek
přesné transkripee jmen uživatelů a vlastníků po-

Ing. Hedvika Hamerská,
Státni ústav pro územni plánováni,
Praha

zemků v registru evidence nemovitostí. V dalším
uvedu způsob, jakým jsme tuto problematiku české abecedy řešili při zpracování číselníku ve snaze
ukázat na mGžný a ověřený postup.

Základní myšlenkou řešení je opatřit alfahetické
záznamy již na vstupních médiích vhodnými indikátory měkčení a délky hlásek a do edičních programů zařadit rozklad tisku takových záznamů do
dvou tiskových řádek. V první řádoe se tiskne na
příslušných pozicích znak písmene "V" (místo
háčků) a znak "," (místo čárky nad samohláskami), v druhé řádce pak se tiskne vlastní text.
Znamená to tedy rozšíření
- vstupního záznamu o potřebné indikátGrY
- tisku do dvou tiskových řádek
- edičních programů o příslušné podprogramy.
Při požadavku třídění takového souboru podle
pořadí české abecedy je nutno k uvedeným úpravám ještě připojit další pGdprogramy, a to pro
testování a potlačení délky a nevýznamného
měkčení
úpravu zápisu dvouznakového vyjádření hlásky
CH.

Indikátory měkčení a délky mohou být vyznačeny buď ve zpracovávaném textu přímo u všech
úpravou dotčených hlásek (dále "přímý zápis"),
nebo mohou být obsaženy ve, zvláštním odděleném
kódu, který udává druh a pozici znamének v daném textu (dále "oddělený zápis").
Rozborem a porovnáním přímého a odděleného
zápisu se, jednoznačně prokázaly výhody přímého
zápisu, a to z těchtG důvodů:
re1ativně kratší záznam, protože pozice znamének v textu j!e zadána impUcite
menší časová náročnost, protože předpis indikátorů probíhá zároveň s p1ředpisem vlastního
textu obdobně jako při normálním psaní
menší chybovost, protože odpadá faktor určování pozice znaménkových indikátorů
snadná optická kontrola správnosti jak předpisu, tak i děrování vstupních dat.

Způsob plřímého zápisu znaménkových indikátorů i postup zpracování na počítači se nejlépe objasní na konkrétním příkladu, který následuj-e,.
Původní soubor v originálním tvaru - a pro
názornost už i seřazený podle pořadí české abecedy - obsahuje nap,říklad tato jména:
Pe,trovic Vladimír
Petrovicová Marie
Petrovič Vladimír
Petrovičová Edita
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Petržilka Oldřich
Petržílka Oldřich
Petržilka Richard
(1)
Při běžném způsobu předpisu souboru (1) pro
vstup do počítače by došlo k úplnému setření původního rozdílu mezi dvojioemi jmen, jak je ukázáno na souboru (2):

Záznamy souboru (3) obsahují již všechny údaje
potřebné pro správnou transkrip1ci. Pro účely třídění zatím nevyhovují. Tato skutečnost však není
na závadu, protože všechny nezbytné úpravy provedeme programově, a to bud přímo na vstupu
nebo až před vlastním tříděním (podle p,ředpokládané četnosti této operace,). S použitím vhodných
podprogramů vytvoříme pomocný třídicí soubor, a
to podle těchto pravidel:

176

PETROVIC VLADlMIR
PETROVICOVA MARIE
PETROVIC VLADlMIR
PETROVICOVA EDlTA
PETRZILKA OLDRICH
PETRZILKA OLDRICH
PETRZILKA RICHARD

1. potlačení

Rovněž je z tohoto příkladu zřejmé, že po zpracování souboru (2) třídicí rutinou by bylo pořadí
prvních čtyř jmen zcela chybné (1, 3, 4, 2).
Zavedením znaménkových
indikátorů
metodou
přímého zápisu se rozšíří původní záznam - v našem případě až o 18 % znaků. Prakticky lze očekávat maximální rozšíření o 25+30 % znaků a tomuto rozšíření musí odpovídat i vymezení rozsahu
pole na vstupním médiu.
Protože chceme soubor nejen přesně reprodukovat, ale i třídit, musíme použít takovou třídicí posloupnost znaků, kde za posledním alfabetickým
znakem "Z" následují jako znaky s vyšší hodnotou ještě další nealfabetické
znaky. Zároveň je
výhodné zvolit znaky s vyšší hodnotou již při předpisu za znaménkové indikátory. Není to ovšem
podmínkou, je možno použít i jiných vhodných
nealfabetických
znaků a nahradit je potřebnými
vyššími znaky až při zápisu vstupního záznamu
zcela jednoduchou
úpravou. Pro objasnění lze
uvést opět konkrétní příklad.
Třídicí rutina počítače IBM 7040, takzvaný Generalized Sorting System, umožňuje volbu dvou třídicích posloupností
- komerční
- strojové binární 704017044.
Našim záměrům vyhovuje strojová tNdicí posloupnost, protože na rozdíl od kome,rční má za
posledním alfabetickým znakem ještě tři nealfabetické znaky s vyšší hodnotou:
0-9· =.,. +. A až I· +0· .). _. J-R· -O;
$; *;' bl~nk nebo spac~; I; S ~'ž
=1':; ,; (;'
Volbu znaků pro zápis indikátorů budeme řídit
těmito pravidly:
jednoduchý zápis znaku
optická podobnost s běžným vyznačováním při
psaní
optická odlišnost od alfabetických znaků
znak se v žádném případě nevyskytuje jako
součást zpracovávaných textů;

z;

Můžeme tedy zvolit pro délku a měkčení buď
přímo předposlední dva znaky" ," a ,,=1=" nebo očekáváme-li výskyt čárky v textu - použijeme
raději znaků ,,'" a ,,*", které při vstupu jednoduše
nahradíme potřebnými vyššími znaky.
Předpis souboru (1) pro př'enos na vstupní médium bude mít takový tvar:
PETROVIC VLADlMľR
PETROVICOVA' MARIE
PETROVIC* VLADlMľR
PETROVIC*OVA' EDlTA
PETRZ*ILKA OLDR*ICH
PETRZ*ľLKA OLDR*ICH
PETRZ*ILKA RICHARD

M.: Programové
řešení zpracování
českých
textů na počítačích
bez úplné české abecedy

indikátorů měkčení, které jsou nevýznamné pro třídění
2. nahražení zbývajících znaků ,,*" znakem" ,"
3. potlačení všech indikátorů délky samohlásek
4. nahražení dvouznakového písmene CH písmenem Haj edním ze znaků s vyšší hodnotou než
poslední alfabetický znak
5. nahrawní
vš'ech znaků "space" znakem ,,=",
což vyplývá z pozice v použité třídicí posloupnosti, kde znak "space" nemá nižší hodnotu než
první alfabetický znak.
Pomocný třídicí soubor vznikne. transformací
vstupního souboru (3) a bude mít tento tvar:
PETROVIC= VLADlMIR
PETROVICOVA = MARIE
PETROVIC,= VLADlMIR
PETROVIC,OVA= EDlTA
PETRZ,ILKA= OLDR,IH(
PETRZ,ILKA= OLDR,IH(
PETRZ,ILKA= RIH(ARD
Znak" ," svou pozicí ve třídicí posloupnosti způsobí zařazení vš-ech dvojic znaků "písmeno + čárka" do správného pořadí. Právě tak i znak ,,(" zajistí zařazení dvojice znaků "H + (", která reprezentuje písmeno "CH", mezi dvojici "HZ" a "IA".
Výpis souboru (3) setříděného podle pomocného
třídicího souboru (4) se rozloží na dvě tiskové řádky, takže výsledný tvar souboru

,
PETROVICOVAMARIE

V

,

PETROVIC VLADlMIR
V
,
PETROVICOVAEDlTA
V
V
PETRZILKA OLDRICH
V,

V

PETRZILKA OLDRICH
V

PETRZILKA RICHARD
splňuje všechny zadané požadavky. Přesně vyjadřuje originální texty setříděné podle pořadí české
abecedy.
Pro pomocný soubor (4) postačí rezervovat rozsah původního souboru (1) zvětšený asi 0.20 %.
Dále je zřejmé, že předpis vstupních dat, která
mají být použita především pro třídění souboru,
postačí ~ealizovat v rozsahu pomocného souboru
(4), tj. pouze s vyznačením indikátoru pro měkčení
hlásek C, R, S, Z. Přímo na vstupu se záznamy
transformují podle pravidel 4 a 5 a v této formě
se zapisují, tzn. že>se nevytváří pomocný soubor.

1972/176

Hamerská,
M.: Programové
řešení zpracování
textů na poNtat5tch bez úplné t5eské abecedy

Geodetickt a kartografický obzor
ročnik 18/60, čislo 7/1972 177

t5eských

Funkce podprogramů
Následuje stručný popis jednotlivých použitých
podprogramů a jHjich dílčích funkcí.
PP-l je podprogram, který vytváří záznam Zl pro
tisk tzv. znaménkové řádky. Záznam Zl se skládá
pouze ze znaků "space", "y" a ",". Podprogram
zajišťuje tyto funkce:
testuje
výskyt znaménkových
indikátorů
ve
zpracovávaném záznamu souboru (3)
nahražu),e indikátory příslušným znakem "y"
nebo" ,
umísťuje tyto znaky do záznamu Zl na správné
pozice posunem vlevo o počet znaků odpovídajících momentálnímu celkovému výskytu indikátorů.
PP-2 připravuje záznam Z2 p,ro tisk tzv. textové
řádky. Záznam Z2 se skládá pouze z alfabetických
znaků. Podprogram může být připojen k PP-l v příp,adě, že se má tisknout na jednu řádku jen jediný
takto zpracovaný text. FunkcH podp,rogramu:
testuje výskyt znaménkových indikátorů
vytváří záznam Z2 ve tvaru záznamů souboru
(2) vypuštěním všech znaménkových indikátorů.
PP-3, PP-4 a PP-S jsou podprogramy, které up'ravují záznam do tvaru vhodného pro třídění a vytvářejí tak zkrácený záznam Z3 pomocného třídicího souboru (4). Mohou být rovněž spojeny do
jednoho podprogramu.
PP-3
testuje výskyt indikátoru
vypouští všechny indikátory délky
vypouští všechny indikátory měkčení, vyskytující se bezprostředně za znaky D, E,
N, T
nahražuje zbývající indikátory znakem" ,"
vytváří záznam Z3.
PP-4
testuje v záznamu Z3 výskyt všech znaků
"C" bezprostředně před znakem "H"
nahražuje při zjištění takového sHskupení
všechny znaky "C" znakem "H"
nahražuje všechny původní znaky "H" pomocným znakem ,,("
PP-S
testuje v záznamu Z3 výskyt všech znaků
"space" nebo "blank"
nahražuje tyto znaky znakem ,,=".
Je výhodné zpracovat podprogramy v jazyce
CDBDL, který umožňuje jednoduchým způsobem
manipulovat s datovými záznamy, takže např. celý
PP-S se zjednoduší na zápis jediné instrukce tohoto
programovacího jazyka.

Popsaný způsob transkripce
a třídění českých
názvů pomoci znaků anglické abecedy a dalších
pomocných znaků byl ověřen při zpracování rozsáhlého souboru obsahujícího cca 40 tisíc čHských
a slovenských názvů, a to ve verzi bez pomocného
seznamu s VHlmi dobrými výsledky. Jeho přednosti
proti jiným možným způsobům řešení dané problematiky spočívají ve zvláštním důrazu, kt,erý byl
kladen na minimalizaci prací přesahujících rámec
běžné příp,ravy dat pro děrování a vstup,. Potvrdilo
se, že předpis je vzhledem k analogii s běžným
zp,ůsobem psaní tak jednoduchý a rýchle osvoj itelný, že se nezvýší ani objem časové spotřeby ani
stup,e,ň obtížnosti.
Záměrem také bylo snížit náročnost a tím i chybovost přenesením těžiště ře,šení z etapy ruční přípravy dat do automatizované etapy vlastního zpra-

cování na počítači i za cenu
jového času. Minimální výskyt
jmenovaného souboru i snadná
telnost dat potvrdily vhodnost
šení, který přispívá přede,vším
ročných souborů ke zkvalitnění

větší spotřeby strochyb při pořizování
optická kontrolovatohoto způsobu řeu rozsáhlých a nápříp,ravných prací.

Do redakcH došlo 9. 11. 1971.
Lektoroval: doc. ing. Dr. Oldi'ich Válka, CSc.,
VÚGTK v Praze

V krajích České socialistické republiky se rozvíjí pracovní iniciativa v podnicích resortu Českého úřadu geodetického a kartografického.
Dokladem takových snah
je kupř. Podnikový plán aktivizace zlepšovatelského
hnutí, pravidla interní soutěže zlepšovatelů a plán tematických úkolů národního podniku Geodézie České
Budějovice na rok 1972. Tematické úkoly sledují:
1. zhospodárnění polních prací geodetického mapování
určeného k automatizovanému
[strojovému) zpracování;
2. normalizaci grafických podkladů pro fotogrammetrické i geodetické mapování;
3. úpravu technologického
postupu přípravy místního
šetření a sestavení prvotního dokladu po THM v souvislosti s převodem operátu EN na střední počítač;
4. vnější úpravu výsledk"Ů THM a operátů EN a jejich
racionální uložení;
5. převod THM z S-42 do S-JTSK;
6. měřické práce v číselně vyhotovovaných mapách;
7. vyhotovení vydavatelského
originálu výškopisu Základní mapy 1:10000;
8. využití fotogrammetrie pro vyhotovení geometrických
plánů velkého rozsahu.
Jiným příkladem je vypsání tematické soutěže pro
zlepšovatele a vynálezce v národním podniku Geodézie
Brno. Tady se tematické úkoly zaměřují na
1. ochranu stupnic, kolimátorů a libel měřických latí
REDTA při transportu,
2. dokumentaci a evidenci děrných pásek na střediscích
geodézie a
3. technologii přenosu kresby na papír suchým procesem.
Jako další příklad jiného druhu lze uvést kolektivní
socialistický závazek Krajské geodetické a kartografické správy pro Jjhočeský kraj pro. rok 1972 [z 21. 4.
1972), kterým pracovníci KGKS hodlají přispět svými
silami k dalšímu rozvoji společnosti. Ve svém závazku
si vytyčili 12 úkolů, konkrétně formulovaných s uvedením jmen pracovníků, kteří se zavazují úkol splnit
a termínů plnění. Úkoly jsou zaměřeny na zlepšení
evidence nemovitostí a hospodaření
se zemědělským
půdním fondem, na školení evidenčních
pracovníků
MNV, na přejímání poznatků a zkušeností z veřejných
funkcí do KGKS, na brigády na pomoc zemědělství, na
získávání členů do SČSP, na zřízení, udržování a aktualizaci nástěnky, na zlepšení pracovního prostředí, na
aktivní účast v Klubu důstojníků a praporčíků v záloze,
na založení kroniky KGKS, její doplňování a aktualizování, na politickou práci při výrobních poradách, družbu s KGKS v Západočeském kraji ana
výměnu zkušeností.
Tímto závazkem se rovněž přihlásili do soutěže o titul
"Brigáda socialistické práce" a do soutěže DDR o čestný titul "Brigáda míru".
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Ze VII. geodetické a kartografické
konference
Ve dnech 21. a 22. června 1972 uspořádal ústřední
výbor Společnosti pro geodézii a kartografii České vědeckotechnické
společnosti VII. geodetickou a kartografickou konferenci v Pardubicích. Pěkné a moderní prO'středí nového restauračního
podniku "Letka" vytvořilo
příznivou atmosféru
pro jednání delegátů a četných
hostí na této konferenci.
Hlavním bodem programu
prvního dne konference
byla zpráva ústředního výboru o činno,sti společnosti za
uplynulé období od VI. konference
a o úko,lech pro
příští období, po níž následovala diskuse a volby ústř,edního výboru spo'lečnosti a revizní komise. Večer téhož
dne byl uspořádán velmi zdařilý koncert Východočeského komorního
orchestru
v Kulturním domě ROH
v Pardubicích.
Konference zhodnotila
činnost ,ČVTS - společnosti
geodézie a kartografie
za období 1968-1972
a projednala hlavní směry další orientace činnosti. Ocenila poctivou a obětavou práci širokého aktivu členů a funkcionářů ve pro1spěch vědeckotechnického
rozvoje geodézie a kartografie. Jejich zásluhou se i v období krizových let 1968-1969
celkově činnost ČVTS - společnosti geodézie a kartografie
projevovala konstruktivně
a v zásadě zaujímala politicky i odborně správné stanovisko. Negativním jevem těchto let bylo, že nebyla
věnována potřebná pozornost řízení a koordinaci činnosti závodních poboček.
Konference mohla konstatovat, že konsolidační proces
se projevil ve zvýšení aktivity závodních poboček, krajských výborů i celé společnosti zejména v období příprav XIV. sjezdu KSČ a realizace jeho závěrů. Rozvíjí
se akce na podporu procesu komplexní socialistické racionalizace, vynálezcovského
a zlepšovatelského
hnutí,
rozvoje pracovní iniciativy a socialistického
soutěžení
a spolupráce orgánů VTS s hospodářským vedením orgánů a organizací.
V souladu se závěry XIV. sjezdu KSČ a jejich rozpracováním pro další rozvoj geodézie a kartografie
vytyčuje si společnost
geodézie a kartografie
nové cíle.
Naše společenské zřízení vytváří pro další činnost VTS
nejlepší
politickoorganizační
i materiální
podmínky.
Období nejbližších let půjde ve znamení příprav postupné realizace
vědeckotechnické
revoluce. Připravované
kvalitativní změny budou spojeny s automatizací hlavních druhů prací, s využitím výpočetní techniky a s racionalizací měřických prací v terénu.
K dosažení těchto, cílů bylo přijato usnesení, které
bude směrnicí pro činnost společnosti na další funkční
období.
Druhý den byli účastníkům
konference
představeni
funkCionáři a členové nového ústředního výboru společnosti, jehož předsedou byl zvolen s. Ing. Miroslav Mi kš o v s k ý, CSc. V dalším pořadu jednání přednesl s. Ing.
Bořivoj D e Ion g, CSc., velmi obšírný a poutavý referát o prognóze vědeckotechnického
rozvoje geodézie
a kartografie v ČSR. Diskusi k přednesenému
referátu,
která probíhala v ovzduší tvůrčího ruchu konference,
uzavřel s. Ing. František
Č á I e k zformulováním závěrů z přednesených
referátU a z diskusí v návrh usnesení, který byl konferencí schválen.
O podrobnější informace z konference
byl požádán
s. Ing. Dr. Miroslav Baj t a Ion,
jehož zprávu o VII.
geodetické
a kartografické
konferenci
opublikujeme
později, spolu se zprávou o obdobné konferenci
Slovenské geodetické a kartografické
společnosti, jež se
konala v Bratislavě.
Štorkán

Seminár "Informačný systém geodézie
a kartografie" v Bratislave
Slovenská vedeckotechnická
spoločnost - Slovenská
geodeticko-kartografická
spoločnosť a Slovenská správa geodézie a kartografie usporiadali dňa 20. apríla 1972
vovysokoškolskom
internáte
Juraja Hronca seminár

na tému "I n for m a č n Ý s y sté m g e o d é z i e a
k a r t o g l' a f i e". Na tomto podujati, na ktorom sa zúčastnilo celkom 182 účastníkov, odznelo celkom devliť
príspevkov.
Prednášatelia
oboznamovali
prítomných
o stave budovania a vývojových tendenciách informačného systému geodézie a kartografie
ako integrovanej
a komplexnej súčasti informácií správy štátu a riadenia národného hospodárstva. Jednotlivé prejavy rozoberali hlavnú tému z viacerých hradísk.
Na začiatku Ing. Daniel Len k o, nám. riaditera Slovenskej správy geodézie a kartografie objasnil v referáte: "I n for m a č n Ý s y sté m g e o d é z i e a k a 1'to g l' a f i e, s ú č a s n Ý s t a v a j e h o per s p e kt í v y" význam informačného
systému vo všeobecnosti
a zvlášť v geodézii a kartografii.
Dotkol sa i problematiky a cierov seminára.
Načrtol, ktoré konkrétn8
hladiská jednotliví referujúci
osvetlia vo svojich príspevkových prácach.
Z hradiska poslania a pracovnej náplne geodetických
a kartografických
organizácií delíme informačný systém
geodézie a kartografie
(ISGK) na subsystémy:
geodetických informácií,
- informácii o evidencii nehnutelností,
- kartografických informácií,
·preto seminár sa zaoberal problematikou
podla týchto
subsystémov.
O prístrojovej a výpočtovej technike v prácach informačného systému, jej účinnosti a potrebe poinformoval
prítomných Ing. Igor P u II z Centra urhanizmu a architektúry v prednáške
Tec hni c k Ý z á k I a d i nf o l' m a Č n Ý c h
s Ysté m o v,
pro g r a m o v a c 1 e
systémy
a požiadavky
na výpočtovú
techniku.
Subsystémom
g e ode t i c k Ý c h
in for m á c i i.
ktorého hlavnou úlohou je dokumentovať a aktualizovať informácie vzniklé geodetickými, fotog rametrickými,
prípadne kartometrickými
metódami, sa za'Jberal vo SVDjom prejave Ing. František
8 i I a 1', CSc., z VÚGTK
Praha. Téma jeho príspevku bola S u b s )I sté m g e od e t i c k Ý c h i n for m á c i í a j e h o v Yu žit i e.
Referát o geodetických informáciách z hradiska zdroja polohovej identifikácie
autorsky spracoval Ing. Milan H ú j e k z SVŠT Bratislava
(prečítal
Ing. Peter
Kúdela)
na tému:
Geodetické
informácie
v informačných
systémoch
ako
zdroj
p o I (j h o v e j i den t i f i k á c i e p r v k o v v Ú z emí.

Rovnako na problematiku
prvkov územia zamerala
svoj príspevok Ing. Irena Mi t á š o vázo
SV8T Bratislava, ktorý mal názov P o I o h o v á i den ti f i k á c i a
p l' V k o v úze m i a v I o k á lny c h in for m a cn Ý c h s Ysté moc h g e ode ti c kým i m e t ó d dmi.

. V subsystéme geodetických informácií z hradiska integračných možnosti s inými informačnými systémami
má verký význam di g i tál n a map a. Táto mapa ako
súbor informácií. uložených na vhodnom médiu, nielenže umožňuje automatické vykreslenie mapového originálu. ale má tiež všetky predpoklady stať sa základným zdrojom lokalizačných
informácií tých systém ov,
ktoré sú orientované na súradnice vyhotovenia. V súčasnej dobe sa rieši technická mapa hlavného mesta
SSR Bratislavy. Ako experiment vytvorí sa mapa v automatizovanej digitálnej forme v rozsahu dvoch mapových
listov v mierke 1: 500. Zo získaných údaj ov sa zostavia
jednotlivé registre informačného systému. O tejto úlohe
referoval
na seminári
Ing. Miroslav II e r d a. CSc..
z VÚGTK Praha na tému D i g i tál n a tec hni c k á
mapa
mesta
- experimentálne
overenie
v B l' a t i s 1 a v e.
Problematiku
subsystému
in for m á c i i o ev iden c i i ne hnu t e r n o stí
rozviedol Ing. Ján K o·
c i á n z VÚGK Bratislava
v prednáške
Re g i s t e r
e v i den c i e ne hnu t e r n o stí
a j e h o p o s t u pn é v y tvá l' a n i e a u tom a t i z á c i o u spr a c ovan i a p í s o m n é h o o per á t u e v i den c i e n 8hnuterností.
Evidencia nehnuterností,
ktorú udržujú na strediskách
geodézie, zabezpečuje prostredníctvom
máp lokalizáciu
všetkých informácií.
Problematiku
toku informácií
a
nadvliznosti ostatných informácií na evidenciu nehnu-
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tefností na strediskách
geodézie rozoberal
Ing. Jaroslav M i c h a I z ČVÚT Praha v prednáške
S y s t éUlOVÍ!
analýza
práce
na
strediskách
g e od é z i 8.
O subsystéme
k a r t o g r a f i c k Ý c h i n f o l' m á c i í
vystúpil Ing. Ján Ne u m a n n, CSc., z VOGTK Praha
s prednáškou
S p o I o č e n s k á pot l' e b a k a l' t 0grafických
informácií
a perspektívne
p l' o s t l' i e d k Y i c h u s P o k o j o van i a. Vo svojom
príspevku zaujímal stanovisko k aktuálnosti
kartografických diel a ich údržbe. Využitie digitálnych kartografických informácií umožňuje automatickú
tvorbu máp,
tvorbu tematických a účelových máp ako i poskytovanie súradníc na lokalizáciu prvkov iným informačným
systémom s presnosťou máp stredných a malých mierok.
Na ukončenie
rokovania,
účastníci
prijali
závery,
v ktorých sa vytýčil smer, konkrétne
úlohy a spasob
pokračovania
na prácach v informačnom systéme geodézie a kartografie.
Tieto závery prečítal Ing. Štefan Š pač e k, pracovník SSGK.
Priebeh seminára zhodnotil Ing. Daniel Len k o, ktorý tiež oznámil prítomným, že v tlači je zborník prednášok seminára, ktorý sa účastníkom zašle.
Kelemen

py. Vo svojom referáte
rozvíjal myšlienku vytvorenia
súboru máp pre cestovný l'uch, čo je v súčasnosti vefmi
aktuálna tematika.
Záverečným prednášatefom
bol Ing. Miroslav M i kš o v s k ý, CSc., tech. výrob. riaditef n. p. Kartografie
Praha, ktorý rozoberal vplyvy posobiace na racionalizáciu výroby a najma na kartografickú
polygrafiu. Vo
svojich vývodoch, ktoré zd6vodnil i matematickou
formulou, rozviedol skutočnosť, že komplexná socialistická racionalizácia
sa maže uberať cestami, ako sú:
skvalitnenie
a zvýšenie výkonnosti výrobnej techniky, najma tlačiarenskej,
zníženie prácnosti výrobných operácií,
úspora materiálov, vrátane elektrickej energie.
Tleto hfadiská v zásade spolu s iniciatívou pracujúcich vedú k zlacneniu, zrýchleniu každej výroby, teda
i kartografickej.
Priebeh prednášok i diskusi a potvrdili, že ciele, ktoré si usporiadatelia
stanovili zorganizovaním
tohto seminára, sa dosiahli. Prispela k tomu i tá skutočnosť,
že organizátori dali do rúk účastníkom, ktorých sa na
seminári zišlo rovných 100, zborník prednášok, Katalóg
máp pre hospodársku
výstavbu a dalšie mapové diela.
Toto konštatoval vo svojom hodnotení seminára Ing.
Michal Š a 1 a p a, pracovník SSGK, ktorý okrem iného
pripomenul, že popri edičnej činnosti rezort SSGK má
i ďalšiu hlavnú úlohu,. a to dobudovať a obnoviť fond
mápvefkých
mierok SSR.

Mapové diela pre hospodársku výstavbu
a verejnosť - seminár v Bratislave

SVTS - Geodeticko-kartografická
spoločnosť a Závodná pobočka VTS pri Slovenskej správe. geodézie a kartografie usporiadali dňa 11. mája 1972 v Dome techniky
v Bratislavn seminár na tému

Mapové diela pre hospodársku
výstavbu a verejnosť
Súčasťou tohto podujatia
bola i tematická
výstava
mapových diel. Účelom seminára bolo oboznámiť používatefov s koncepciou,
ktorú rezort geodézie a kartografie pripravuje, vydáva a udržujp. jednak pre štátne
orgány a socialistické organizéJ.cie a' jednak na verejné
rozširovanie.
V otváracom prejave Ing. Daniel Len k o, nám. riaditefa SSGK, osvetlil z viacerých hfadísk úlohu mapového diela v spoločnosti, kompetenciu v tvorbe a edičnej
činnosti a podal prehfad jednotlivých druhov mapových
dieJ spracovávaných
a vydávaných rezortom SSGK.
Ing. Albert
K e lem e n, pracovník
SSGK, hovorU
o koncepčných
zámeroch mapových, ktoré sa vydávajú
v rámci EtJičného plánu SSGK pre štátne orgány a socialistické
organizácie.
Zároveň poukázal na typy tematických máp, o ktoré by sa mohol tento plán rozšíriť.
ooc. Ing Juraj Š o I c, CSc., z Katedry mapovania SVŠT
Bratislava, dotkol sa vo svojom referáte
niektorých
teoretických
aspektov kartografie
a vied, ktoré s ňou
riešia rovnakú, aleho podobnú problematiku.
Je potešitefné, že Slovenská vysoká škola technická pristupuje
pri hodnotení významu, funkcie a tvorby mapového diela aj z tohto hfadiska, čo dáva fundovanejší
postoj
k analýze mapového diela ako takého z viacerých hfadísk.
Ďalší prednášajúci,
Ing. Ján P l' a v d a z VÚGK Bratislava, zovšeobecňoval
kritériá verejnosti, získané prieskumom, pOdra ktorých si maŽg mapové dielo nájsť najlepšiu cestu k spotrebitefovi.
Zvlášť zdorazňoval otázku
a k t u á 1n o s t i mapového obsahu, ktorú používatelia
kladú na popredné miesto i pred samotnú presnosť ma-

Terminologická činnost v odvětví
geodézie a kartografie

Organi'zací soustavných pr,ad v oblasti české odbO'rné
termino,logie od1vě'tví geodéziea
kartogr,ahe je p'O'věřen
Výzkumný ústav geodetický, to'pografický ,a kartografický v Praze. Jeho činnost je řízena ročními plány terminol.ogické činnosti a ,oponována a pO'suzována Terminologi1ckou komisí pr,o geodézii a 'k,ar~ografii, která je
por,adním orgánem Českého úř,adu ge,odetického ,a kartogr,afi,ckého pro otázky termino'logie v geodézii a kartografii.
Terminologic:ká komis,e na svém předposledním jednání, kon,aném na sklonku minulého Toku pro,jednal,a progr.am term)~ologitckéčinnOisti
na r. 1972] který S'8 p·o
sclhv.álení CUGK sta'! záv,azným úko1em VUGTK v Praze.
Podle programu provádějí se v letošním roce:
na návrhu ČSN "Názvosloví v geodé'zii ,a klrto,gram - část 1. - Ge'odetické zákl.ady".
V rámci tě,chto prací bude v prúběhu roku projednáno a odsouhta'seno řešení ,a nálvrh opatření, případně vypracován druhý návrh a vše pr'o'jednáno v Terminologi,cké komilSi.
2. Práce na soupisu od'bo,rné terminoloogie užíiV.ané v geodézii .a tkartogra:fii.
V Támci těeht,o prací budou sestaveny ,a v~psány základní dílčí soupisy hesel z oblastí evidence nemovitostí, mapování, Í'oto,grammetrie, inženýrské geodéZÍ'e, karto·grMie, příl$trojúapOiffiÚcek .a vyrovnávacího
počtu. Souč,asně bude pTováděna i další excerpce hesel.
3. Práce na Ivýkl,ad,o'vém terminologickém
slovníku z oblasti geodetickýC'h zák'l,adú.
V jejk'h rámci bude vypraco'ván návrlh tsystematického
roztřídění hesel, k jednotlivým heslúm výtvoř'eny a
přip'ojeny příslušné výklady, vše pr'ojednáno v Terminoiogi,cké komilsi a sestaven systematicky
utříděný
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výkladový
terminologi,cký
slovník z hesel již odsJuhlasených
Terminolo'gickou
komisí
a vyhotov,en
i abecední rejstřík.
4. Práce podle požadavků
praxe, jako řešení naléha'vvch
termino1ogických
problémů
ap,o,d.
'
Ú,spěšné
splnění
těchto
náročných
úkolů
vyž,adui'e
i koordinovanou
činnost
Terminologi,cké
komise,
které
přísluší
oponování
a posuzování
všech výsledků.
Terminol,ogická
komi,se se proto sešla
opět dne 17. března
1972, odsoulhlasila
navrženáhesla
pro výkladový
sl-ovník
z oblasti
geodeti'ckých
základů
(skupina
G], projednal':!
návrh jednotného
kritéria
pro výběr termínů
terminologi,ckého slovníku
a projednala
současně
řadu
dalších
terminologický,ch
otázek.

K pětašedesátinám
Aloise Zátopka

akademika

V enormním
rozmachu
tvúrčich
vědec kých i pedagogických
sil a neobyčejné
duševní
i tělesné
svěžesti
doživá se 30. června t. r. svých pětašedesátin
řádný člen
Ceskoslovenské
akademie
věd a řádný
profesor
geofyziky na matematicko-fyzikální
fakultě
Karlovy
university v Prtize, laureát
státní
ceny, nositel
Eulerovy
medaile AkLldemie věd SSSR, proL RC'JDr. Alois Z ti top 18 k,
DrSc.

Byly to především
zásady
pro vymezení
termínú
tematické
skupiny
G. P,odle IVýsledků
jednání
patří
do
tematické
skupiny
G terminologie
geodetických
základů
v šíři převyšující
připravo'v,anou
ČSN jednak
v důsledku
obecné zá,sady, že norma
p,ostihuje
jen termíny
výběrové, j-ednak ve snaze soustředit
v jedné tematické
skupině všechny
pojmy, na které
by n-a'vazov,aly skupiny
mapování,
fotogrammetri,e
a inženýrská
geodézie
bez
nežádoucího
opakování.
Při existenci
tematické
skupiny
vyrovnávad
počet (V),
kde jde o speciální
sousta-vu
početních
výkonů,
které
pro geodéziibyly,
případně
musily
by být na zákl,adě
teorie ,chyb vyvinuty
jako forma aplikov,ané
matematiky,
ukázalo
se účelným,
aby tato skupina
obsahovala
podskupinu
dalšíclh,
pro
geodézii
významných
aplikací
(např.
tr,ansformace,
nomograEe],
jejichž
terminologii
by nebylo
vhodné
pokládat
za okrajový
obor [konkrétně za matematiku].
Snaha o soustředění
sobě blízkých
pojmů vedla dále
k tomu, ,aby ve skupině
V byly uvedeny
vedl,e chyb
teoreUckých
a chyb
[opr'av]
vzešlých
z uplatnění
vyrovnávacího
počtu, j,aké chyby v1stupující do poz-orolVaných veHčin [,ať vyrovnávaný,ch
či ne], případně
opravy
takové chybyk-origující,
dále c~yby vyhodnoco'vacích
procesů a redukce
[opravy]
na normální,
v p,odmínkách
měření
přímo nedosažitelný
stav. no skupiny
přístrojů
a p,omů,cek [P] pak budou
zařazeny
chyby
přístrojové
a chyby vypIýv,ající
z nesplnění
jejich základní
po1ohy
nebo určitého
fyzikálního
sta1vu, případně
jejich opr,avy.
Při této úpravě tvoří tedy temaUckou
skupinu
G pojmy
z oborů druži'cová
geodézie,
triangula.ce,
trHaterace,
polygonometrie,
matematická
ge,odézie, základnová
měření,
geodeUckáastronomie,
geodetiC'ká gravimetrie,
pro'tínání,
polygoniz,ace,
nivelace
,a trigonometrické
měření
výšek.
Termíny
k pojmúm
blízké
fotogr,ammetrii
skupiny
F.

družicové
ge,odézie,
které
jsou
[F] bud-ou pojaty
do tematické

Dále bylo přijato
doporučení
zrušit
púvodně
předpokládanou
skupinu
okr,ajových
oborů
[O]
vzhledem
k tomu, že odvětví
geodézie
a kartografie
se nemůže
pova'žovat
za kompetentní
k závaznému
stanovDivání
terminologie
okr,ai'ových -ob-orů ,a prot{}, že terminologie
t~chto oborů, pokud časem nabyla
již specificky
geodetIcký nebo kart,o·grafický
dharakter,
může být přiřazena
k termínům
některé
ze zpracovávaných
skupin.
Při posuzo'vání
slo'vního
označení
geodetický,ch
přístrojů
a pomůcek,
jehož má být používáno
pro účely
automatizovaného
zpr,acování
evidence
základních
prostí'edků
v organizacích
resortu
CÚGK, posuzovala
Terminologická
komise
některá
používaná
synonyma.
Z projednávání
vyplynulo
doporučení
dávat
přednost
heslu
.,kompenzátorový
nivel,ační
přístroj"
před
heslem
"nive'l'a'ční ptístr-oj s automa'Uckou
hortzontací",
"paralaktická
lať" před "lať konstantní
délky",
,stolová
souprava"
před "stolová
meřická
souprava",
a
podobně
"autoreduk.ční
stolová
souprava"
před "autoredukční
stolová
meři-cká s,ouprava".
Současně
byla
také
ověřována
správnost
ut'voření
hesla "gyrote'odolit".
Podle ústavu pro jazyk český ČSAV
není proti heslu námitek,
protože
odpovídá
řadě jiný.ch
obdo'bnýclh
he,sel tV'o'řených
s "gyro"
j,ako "gyrobus",
"gYTohorizon t" apod.
Ing. Miloš Váchal
taiemnlk
TK

Náš jubilant
je významnou
vědeckou
osobností
světového formátu
a u příležitosti
jeho narozenin
chceme se
podrobněji
zmínit zejména
o jeho rozsáhlé
činnosti
na
poli mezinárodním
a jeho vynikající
práci pedagogické.
Pochází
z obce Zašová
na Moravě,
z poměrů
velice
chudých.
Od svých 13 let se vydržoval
sám a ještě pomáhal
rodičům
a pěti sourozencům.
Studoval
na státním reálném
gymnasiu
ve Valašském
Meziříčí
a v pamětech
této školy až dojemně
na něj vzpomíná
třídní
učitel, který vedl jeho třídu od primy až do oktávy, jako
na mimořádně
nadaného
studenta
Aloise, který
"nebyl
obdařen
statky
pozemskými,
jeho kabát
měl povážlivě
krátké
rukávy,
avšak jeho nadání
a píle vzbuzovaly
naděje nejlepší ... ". Náš jubilant
tyto naděje
nezklamal.
Po maturitě
vstoupil
na přírodovědeckou
fakultu
Karlovy university,
kde v letec11 1927-1932
vykonal zkoušky
s nejlepším
prospěchem,
rigorosa
s vyznamenáním
a již
od 3 semestru
byl pomocnou
vědeckou
silou a později
asistentem
Fyzikálního
ústavu university.
O prázdninách
pracoval
jako dělník nebo nádeník
v lomech
nebo dřevařských
závodech
a během
školního
roku si přivydělával kondicemi
a hudbou.
V r. 1932 byl promován
na RNDr. a po vojenské
základní službě nastoupil
jako vědecký
pracovník
ve Státním ústavě
geofyzikálním
v Praze, kde pracoval
až do
svého
definitivního
přechodu
na
Karlovu
universitu
r. 1950. Organizoval
a vedl síť čs. seismických
stanic.
Seismickou
službu ČSSR přivedl
na vysokou mezinárodní úroveií.. Od r. 1935 se stal spolupracovníkem
Mezinárodní unie geodetické
a geofyzikální
(IUGG), v r. 1947
se habilitoval
pro obor geofyziky
na přírodovědecké
fakultě Karlovy
university
a v r . 1952 byl jmenován
řádným
profesorem
geofyziky. V r. 1953 byl zvolen členem
korespondentem
Československé
akademie
věd, v. r. 1956 zvolen titulárním
členem Evropské
seismické
komise, v roce
1957 se stal laureátem
Státní ceny Klementa
Got!walda za

1972/180

Geodetický a kartografický obzor
roěník 18/60, ěíslo 7/1972
181

vědu. V r. 1958 byl členem vládní delegace na konferenci o zjišťování a kontrole jaderných explosí v Ženevě
jako seismik, r. 1959 byl zvolen vícepresidentem a 1962
a 1964 presidentem
Evropské seismologické
komise,
v r. 1960 mu bylo Akademií věd SSSR propůjčena Eulerova medaile; v letech 1963-1966
pracoval v Jugoslávii,
na Balkáně a v Turecku jako člen poradního sboru OSN
a misí UNESCO, v r. 1967 znovu v Turecku. V r. 1965
obdržel pamětní plaketu Karlovy university a stříbrnou
medaili hlavního města Makedonie Skopje za zásluhy
o jeho znovuvybudování. V r. 1964 byl zástupcem vlády
ČSSR na mezinárodní konferenci UNESCO o seismice a
zemětřesném inženýrství a byl zvolen generálním zpravodajem konference, r. 1964 byl zvolen čestným členem
společnosti maďarských geofyziků, r. 1967 členem Rady
IUGG pro reorganisaci
Mezinárodní asociace seismoloIl"iea fyziky zemského nitra. Téhož roku mu byl udělen
Rád práce. V r. 1968 byl zvolen řádným členem Akademie věd ČSSR, řádným členem Akademie LEOPOLDINA
Německé demokratické republiky a byla mu udělena zlatá medaile Karlovy university. V r. 1968-1969 pracoval
v Japonsku jako hlavní technický poradce Mezinárod.
ního zemětřesného
ústavu a expert UNESCO v oboru
seismologie. V r. 1969 mu bylo uděleno čestné členství
Jednoty čs. matematiků a fyziků, v r. 1970 byl zvolen
členem výkonného výboru Evropské komise zemětřesného inženýrství při Mezinárodní asociaci zemětřesného
inženýrství a v r. 1971 obdržel Keplerovu medaili ministerstva kultury ČSR.
Kromě již zmíněných funkcí zahraničních i domácích
vykonává či vykonával profesor Zátope k mnoho funkcí
dalších. Tak např. od r. 1956 do dnešní doby se zúčastnil organisace
budování a zkvalitňování
vědecko-výzkumné a vývojové sítě v celostátních komisích při presidiu ČSAV i komisích technického rozvoje. Ze značné
části určoval a koordinoval vývoj čs. geofyziky a přímo
či nepřímo řídí linii výzkumu v geofyzice ve státě,
v posledních letech i v geodézii. Je členem komise pro
posuzování vědecké kvalifikace při ČSAV, pracuje v komisi pro státní ceny při předsednictvu vlády.
V letech 1962-1965 pracoval jako předseda čs. komise
pro tzv. Geofysikální region socialistických
zemí, 1966
-1970 jako předseda čs. Komise pro KAPG (Komise akademií věd socialistických zemí pro planetární geofyzikální výzkumy), 1961-1970
jako předseda čs. komise
pro mezinárodní projekt svrchního pláště. Zastával a dosud zastává mnoho funkcí na úseku pedagogickém, v letech 1961-1963 byl proděkanem matematicko-fyzikální fakulty, 1965-1971 vedoucím katedry geofyziky, 1951-1970
vedoucím Geofyzikálního ústavu fakulty a seismické
stanice Praha. Od r. 1966 je předsedou Vědeckého kolégia astronomie,
geofyziky, geodézie a meteorologie
ČSAV. V letech 1948-1964 byl vědeckým tajemníkem Čs.
národního komitétu geodetického a geofyzikálního, v letech 1965-1970 jeho předsedou. Je členem komisí pro
obhajoby kandidátských
a doktorských
hodností, členem redakčních rad vědeckých časopisů domácích i zahraničních.
Jubilantova činnost, jen ~tručně zde nastíněná, silně
ovlivnila vývoj čs. geofyziky a vědecké geodézie i jejich
mezinárodní postavení. Vychoval přes stovku mladých
geofyziků, z nichž řada dnes již požívá
mezinárodní
autority, vytvořil "pražskou seismickou
školu", která
znatelně ovlivnila výVOj evropské seismiky.
Vlastní badatelská činnost akademika Zátopka je již
nyní dokumentována více než 200 vědeckými pracemi.
I když jejich těžiště je v geofyzice, akademik Zátope k
účinně zasáhl do rozvoje oborů příbuzných, mezi nimi
i do vědecké geodézie. Podobně jako jeho předchůdce,
polyhistor prof. Láska, věnoval se také problémům geodetickým, o čemž svědčí i to, že po osvobození byl navržen za nástupce prof. Kladivy v geodetickém ústavě
brněnské
techniky. Avšak Geofyzikální ústav University Karlovy se nechtěl vzdát svého vynikajícího pracovníka.
Přesto zůstal i nadále těsně spjat s geodézií. V Čs.
národním komitétu geodetickém a geofyzikálním, jehož
byl dlouholetým funkcionářem a předsedou, pokračoval
v tradicích svých blízkých
spolupracovníků
geodetů,

zejména akademika Ryšavého, prof. Pantoflíčka a prof.
Fialy. Jako předseda
Vědeckého kolegia astronomie,
geofyziky, geodézie a meteorologie účinně napomáhal
rozvoji čs. geodézie, zvláště na poli badatelského výzkumu. Naši geodetickou vědu uplatňoval v měřítku mezmárodním zejména v rámci své dlouholeté činnosti
v Mezinárodní unii geodetické a geofyzikální a v Komisi akademií věd socialistických
zemí pro planetární
geofyzikální výzkumy.
Českoslovenští geodeti se připojují ke gratulantům
z řad pracovníků ve vědách o Zemi a vesmíru a upřímně přejí akademiku Zátopkovi tak pevné zdraví, tolik
tvůrčích sil a tak vskutku mladistvý elán, jako má dosud, i do let příštích, aby dále obětavě a nezištně mohl
sloužit geovědám jak na poli badatelském, tak i pedagogickém.

60 let Ing. Oldřicha Šandy

Dne 2. července 1972 se dožívá životního jubilea šedesáti let soudruh Ing. Oldřich Š a n d a.
Po maturitě na reálce studoval na České vysoké škole
technické v Brně, obor zeměměřický. Po ukončení studií
nastoupil v roce 1935 u býv. Katastrálního
měřického
úřadu v Trnavě, později v Bratislavě. Od 1. dubna
1939 byl přijat
ke Katastrálnímu
měřickému úřadu
v Brně, kde pracoval až do konce ledna 1949. Od 1. února 1949 byl přeložen na KNV Jihlava jako vedoucí
zeměměřického oddělení. Tuto funkci zastával do března 1953. Od 1. dubna 1953 byl pověřen funkcí ředitele
pobočného závodu n. p. Geometra v Brně a po jeho
zrušení od 1. ledna 1954 vykonával funkci ředitele
Oblastního ústavu geodézie. Od 1. ledna 1972 pracuje na
Krajské geodetické a kartografické
správě pro Jihomoravský kraj v Brně.
Od roku 1954 pod jeho vedením docilovaly organizace
důsledné plnění všech úkolů jak po technické, tak i ekonomické stránoe. Při vedení ústavu se s. Ing. Šanda
projevoval jako odpovědný, přímý a skromný pracovník
se schopností vytvářet dobré pracovní ovzduší. Velmi
pozitivně se projevovaly jeho schopnosti při provádění
odpovědné kádrové politiky, získávání lidí pro plnění
úkolů, kázeň a odpovědnost. Jeho bezprostřední
vztah
ke stranické organizaci vytvářel podmínky pro dobrou
spolupráci, vzájemnou podporu a pomoc při plnění politickohospodářských
úkolů. Vyhraněný třídní a politický postoj přispěl podstatně k nerušenému zajišťování
úkolů i v období let 1968-1969.
Proto také ústav dosáhl
v průběhu roku 1970 a 1971 velmi rychle dobrého .stavu
politickohospodářské
konsolidace. Soudruh Ing. Sanda
významně přispěl k tomu, že pracovníci ústavu se postavili za linii nového vedení strany a ve své práci pomáhali
aktivně
realizovat
program strany a vlády.
A proto také ústav o,bdržel diplom vlády ČSR a České
rady odboro,vých svazů za rozvoj iniciativy pracujících
na počest 25. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou.
Od května 1945 zastával rfizné stranické i další společenské funkce. Byl zakladatelem místní pobočky SČSP
v roce 1946 v Brně-Tuřanech, kde byl jejím předsedou.
Rovněž aktivně pracoval v různých funkcích v ROH.
v roce 1948-1949
byl členem MNV v Brně-Tuřanech
a od roku 1954 do roku 1964 členem ONV Brno X-Tuřany, nejdříve ve funkci předsedy komise pro výstavbu,
pak členem rady a předsedou plánovací komise, od roku 1958 náměstkem předsedy. V letech 1962-1965 působil jako aktivista zemědělského oddělení KV KSČ v Brně,
od roku 1964 je členem výboru místní organizace
v Brně-Tuřanech.
Jeho úspěšná práce ve vedoucích hospodářských funkcích i obětavá veřejně politická činnost byly oceněny
kromě státního vyznamenání "Za vynikající práci" v roce 1963 mnoha dalšími čestnými uznáními, zejména:
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Pamětní plaketou k 15. výročí osvobození města Brna,
Pamětní plaketou KV KSČ k 20. výro'čí založení JZD,
Čestným uznáním za obětavou práci při budování socialismu k 20. výročí osvobození Če~;koslovenska Sovětskou armádou v roce 1965,
Pamětní plaketou k 20. výročí Února,vého vítězství
v roce 1968,
Pamětní medailí k 50. výročí založení KSČ v roce 1971.
U příležitosti životního jubilea soudruha Ing. Oldřicha
Šandy za mimořádné pracovní zásluhy, zejména za rozvoj geodézie akartografie
v Jihomoravském kraji, za
výchovu kádrových rezerv, za obětavou veřejně politickou činnost a správný postoj v období let 1968-1969
i za příkladné
zabezpečování
politickoha'spodářských
úkolů ve prospěch rozvoje geodézie a kartografie i národního hospodářství
udělil president republiky Ing.
Oldřichu Šandovi státní vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu". Vyznamenání mu předal dne 29. června 1972
předseda Českého úřadu geodetického a kartografického
soudruh Ing. František Koubek.
Vysoké vyznamenání se dostalo člověku, který si je
plně zasloužil. Není náhodou, že v prvních letech budování naší vlasti našel správnou orientaci, že v době
hospodářsko-politické
krize obstál, ani to, že u mnoha
příležitostí byl mnohokrát vyznamenán. Upřímný vztah
k práci, ke svému oboru, ke svým spolupracovníkům
a celé socialistické společnosti jsou ony vzácné hodnoty osobnosti s. Ing. Šandy, na nichž stojí jeho životní
úspěchy. Tyto skutečnosti byly také zdůrazněny v osobním dopise zaslaném s. Ing. Šandovi krajským výborem
KSČ v Brně u příležitosti předání vyznamenání.
Blahopřejeme soudruhu Ing. O. Šandovi k udělení vysokého státního vyznamenání a přejeme mu do dalších
let hodně zdraví a spokojenosti.

V květnu letošního roku odešel do důchodu od ČSD
- Geodetické kanceláře v Olomouci dlouholetý geodetický pracovník ČSD ing. Bohumír Krška, který téměř
dvacet let zastával funkci hlavního inženýra specializované geodetické jednotky u správy Střední dráhy
v Olomouci.
Ing. Bohumír Krška se narodil 7. listopadu
1911
v České Třebové. Po vystudování reálky se stal posluchačem Vysokého učení technického v Brně, kde v roce
1936 úspěšně složil druhou státní zkoušku. Po kratší
době nezaměstnanosti nastoupil v roce 1937 jako smluvní zaměstnanec k ČSD, u tehdejší železniční stavební
správy v Košicích. V roce 1938 přešel k tehdejšímu ředitelství drah v Olomouci v hodnosti měřického koncipisty a podílel se na měřických pracích u železniční
stavební správy ve Val. Meziříčí. V roce 1941 byl jmenován měřickým komisařem a v této hodnosti pracoval od
roku 1943 přímo na ředitelství drah v Olomouci. V r.1943
byl povýšen do hodnosti vrchního měřického komisaře
a od května 1953 zastával funkci prvního náměstka náčelníka MDK, která byla v roce 1956 přejmenována na
funkci hlavního inženýra tehdejší Měřicko-dokumentační kanceláře.
Ve funkci hlavního inženýra využíval své praktické
zkušenosti z dřívější měřické činnosti u stavebních
správ a prokázal vynikající organizační schopnosti. Pod
jeho přímým vlivem byla vychována řada vysokoškolských a středoškolských pracovníků, kteří svou geodetickou činností jsou v současné době nepostradatelnými
pomocníky v provozní činnosti traťového hospodářství
ČSD.
Jako vedoucí pracovník jednotky neustále zdokonaloval organizační strukturu geodetických pracovišť v oblasti Střední dráhy. Postaral se o vybudování dokonalého přístrojového
vybavení pracovníků a podporoval
nové pracovní metody. Ačkoliv sám se nevěnoval publikační činnosti, byl v oblasti dráhy aktivním osvětovým
pracovníkem, který propagoval u příbuzných jednotek
dráhy účinnou pomoc geodetů v provozu. Byl řadu let

členem zpracovatelského
kolektivu ministerstva dopravy pro vypracovávání nových technologických
postupů
pro JŽP. Aktivně pracoval jako funkcionář vědeckotechnické společnosti. Plně podpořil vytvoření fotogrammetrického oddílu u GK v Olomouci a rozvoj fotogrammetrických metod pro účely ČSD.
Za jeho pracovní zásluhy mu byl ke Dni železničářů
v roce 1970 udělen odznak "Nejlepší pracovník dopravy." Svým přehledem a zkušenostmi si získal mezi spolupracovníky značnou autoritu.
Odchází do důchodu v plné svěžesti a krátké ohlédnutí za vykonanou prací mu jistě přináší uspokojení
z dobře vykonané práce. Všichni spolupracovníci mu
děkují touto cestou za výchovu v praxi a cenné poznatky, které vždy ochotně všem předával. Přejí mu pak,
aby jeho zasloužený odpočinek byl prozářený slunečnou
turistikou a hýřivými květy skalniček, v nichž našel již
dávno zalíbení a které byly jeho další odborností.
Ing. Vlastimil

Vyhnánek

Poděkování soudruhu
Ing. Vladislavu Sachunskému
Předseda ČOGK v dohodě s ředitelem SSGK vyhověl
žádosti s. Ing. Vladislava Sachunského a uvolnil jej
dnem 1. července 1972 z funkce předsedy redakční rady
a vedoucího redaktora Geodetického a kartografického
obzoru.
Vyslovujeme při této příležitosti s. Sachunskému touto
formou v časopise, který po dobu téměř 18 let formoval, usměrňoval a řídil, velmi srdečné a přátelské poděkování za vykonanou práci, kterou konal nezištně jako
čestnou funkCi pro vědeckotechnický, teoretický i praktický rozvoj československé geodézie a kartografie.
V dubnu 1971, kdy jsme vzpomínali šedesátin s. Ing.
Vladislava Sachunského, jsme hodnotili jeho záslužnou
činnost, kterou ve svých funkcích politických, hospodářských a odborných pro geodézii a kartografii vykonal.
Při příležitosti, kdy odchází z našeho středu, ujišťujeme s. Sachunského, že snahou nás, kteří jsme s ním
po celá léta spolupracovali, bude, abychom spolu s nově
nastupujícím předsedou redakční rady z mladší generace pokračovali v díle na tvorbě našeho jediného odborného časopisu v ČSSR pro geodézii a kartografii
v duchu tradice, kterou před 18 léty založil. Jsme přesvědčeni, že za léta 1955 až 1972, po která s. Ing. Sachunský v,edl redakci Geodetického a kartografického
obzoru, byly položeny solidní základy a vytvořeno
tvůrčí zázemí našeho odborného časopisu, které je zárukou, že se Geodetický a kartografický
obzor jako
orgán Českého úřadu geodetického a kartografického
a Slovenské správy geodézie a kartografie
bude dál
rozvíjet, že bude dál společnou tribunou českých a slovenských geodetů a kartografů k prospěchu rozvoje československé geodézie a kartografie a celé naší socialistické společnosti.
Přejeme s. Ing. Vladislavu Sachunskému do dalších let
hodně zdraví a životní pohody, aby se těšil z vykonané
práce a aby mohl ještě dlouhou dobu spolupracovat
v dalším vývoji Geodetického a kartografického obzoru.
Redakční

rada

Změna v redakční radě a v redakci
Geodetického a kartografického obzoru
Předseda Českého úřadu geodetického a kartografického a ředitel Slovenské správy geodézie a kartografie podle doporučení redakční rady jmenovali 1. července 1972 do funkce předsedy redakční rady GaKO soudruha Ing. Bořivoj-e D e Ion g a, CSc. FunkCi vedoucího redaktora GaKO svěřili odbornému redaktoru s. Ing.
Františku
Š to r k á n o v i.
Přejeme oběma jmenovaným soudruhům hodně úspěchů v těchto čestných funkcích a v další tvůrčí práci
při vydávání našeho odborného časopisu.

1972/182

Redakční

rada

Geodetický a kartografický
obzor
ročník 18/60, číslo 7/1972 183

Č c r v c n c c,

srp

e n,

září

3. července 1892 - před 80 lety se narodil Ing. Václav
Soncha, vrch. měřický komisař, dlouholetý pracovník trianguiacní kanceláře min. financí. Stál u zrodu čs. trigonometrické sítě a vychoval řadu dobrých triangulátorů, kterym byl vždy vzorem svojí pracovitostí, svědomitostí a houževnatostí.
Zemřel prostě, klidně před
10 lety 20. 5. 1962 v Praze.
19. července 1882 - před 90 lety se narodil v Telči
Ing. Ludvík Doležal, vrchní měř. rada ČSD. Pracoval
u pražského ředitelství drah a zasloužil se o prosazování
nových metod při zaměřování
žele,zničních tratí. Byl
zakládajícím členem Spolku českých geometrů a dlouholetým členem jeho výboru. Po léta byl též funkcionářem
zeměměř. odboru SIA. [Zemřel 10. června 1951 v Telči.)
4. srpna 1912 - před 60 lety zemřel v Praze AIfred Hurtig, staveb. rada a kartograf hl. m. Prahy. Byl autorem
velké řady plánů pražských čtvrtí a obcí s Prahou sousedících. Tyto plány jsou dnes významným dokumentem
růstu pražské aglomerace a vyhledávaným
studijním
materiálem. [Narodil se 6. února 1850 v Manětíně.)
13. srpna 1852 - před 120 lety se narodil v Paskově
u Ostravy Ing. Josef Líčka, první profesor geodézie a
~,dkladatel geodetického ústavu na tehdejší České vysoké škole technické v Brně. Zasloužil se o organizaci
výuky jak na studijním běhu pro zeměměřiče, tak i na
oboru stavebního inženýrství.
[Zemřel 4. srpna 1909
v Brně.)
1'7. srpna 1872 - před 100 lety se narodil Ing. René
Danger, profesor na École spéciale de Travaux publics,
dlouholetý redaktor známého francouzského odborného
časopisu "Journal de géomětres experts Francais". Již
od doby před 1. světovou válkou byl přítelem čs. zeměměřičů, byl čestným členem spolku čs. zeměměřičiL
V jím redigovaném časopisu publikovalo mnoho našich
autorů. Za své přátelství k našemu státu byl v r. 1937
vyznamenán řádem Bílého lva. [Zemřel 10. června 1954
\. Paříži.)
24. srpna 1772 - před 200 lety se narodil v Dalrachu
v Německu Georg Reichenbach, známý konstruktér teodolitů.
Byl zakladatelem
Matematicko-mechanického
institutu v Mnichově [tam také zemřel 21. května 1826).
26. srpna 1947 - před 25 lety zemřel v Praze min. rada
Ing. Jan Kavalír, hon. docent ČVUT, první přednosta
"Reprodukčního ústavu min. financí". Má nemalé zásluhy o rozvoj reprodukce plánů a map. Přednášky o tomto
předmětu vedl na vys. škole speciál. nauk ČVUT po řadu let. [Narodil se 13. listopadu 1879 v Hradci Králové.)
4. září 1897 - před 75 lety bylo vydáno nařizeni o zřízení dvouletého běhu pro zeměměřiče a téhož roku byl
vytvořen na České vysoké škole technické v Praze "dvouletý kurs pro zeměměřiče".
18. září 1752 - před 220 lety se narodil v Paříži A. M.
Legendre, prof. na vojenské škole v Paříži, matematik a
geodét. Nezávisle na Gaussovi použil ve vyrovnávacím
počtu metodu nejmenších čtverců. Zabýval se geodetichými výpočty a odvodil známé Legendreovy poučky
pro výpočet sférického a geodet. trojúhelníka.
[Zemřel
9. ledna 1833.)
22. září 1922 - před 50 lety zemřel v Praze Dr. Gustav
Gruss, profesor K. U., český astronom, věnoval se pozorování planet, komet a proměnných hvězd. Byl činný
i v matematice, fyzice a meteorologii. [Narodil se v r.
1854.)
1512 před 440 lety se narodil v Ruppelmonde
ve Flandrech Gerhard Kremer - Mercator, vJámský kartograf v Duisburku. Známa je jeho projekce vhodná
pro navigační mapy. Vydal mapu Evropy a světa. Vytvořil soubor map, poprvé nazvaný Atlas.
1862 - před 110 lety byl založen Spolek pro volné přednášky z matematiky a fyziky, který byl základem nynější Jednoty čs. matematiků a fyziků.
1872 - před 100 lety vyšlo prvé číslo Časopisu pro pěstování matematiky a fysiky.

Z cyklu vědeckých přednášek
geodézie na ČVUT v Praze

z oboru

Dne 15. května 1972 byla proslovena přednáška. Ing.
J. Símy, CSc., vědpckého prcovníka VÚGTK:"Výsledky
výzkumu digitálního modelu terénu ve VOGTK a mezInárodní experimenty v tomto oboru". Navázal na přednášku Ing. Fr. Silara, CSc., proslovenou v minulém
šlwlním roce na téma matematické aproximace terénní
plochy. V úvodní části popsal původní ideu digitalisace
terénu, vypracovanou v technologickém institutu v Massachusetts
[USA). Dále uvedl postupy digitalisace terénu navržené ve Francii, Finsku a Svédsku, základní
způsoby záznamu informací o terénu, jejich zpracování,
údaje o přesnosti výsledků a hospodárnosti metod.
S výzkumem digitalisace terénu ve VÚGTK bylo započato v r. 1967, tedy s určitým zpoždaním, které však
bylo v tomto případě vyhodou, neboť tak byla dána
možnost převzít první zkušenosti a soustředit se na problémy, které nebyly v jiných systémech uspokOjiv_ě vyřešeny. Tým výzkumných
pracovníků
[Ing. Fr. Silar,
CSc., Ing. J. Síma, CSc. a Ing. V. Sťastný) navrhl efektivní postup aproximace terénní plochy, který respektuje výskyt singulárních
prvků, např. terénních hran.
Postup v některých částech vychází ze systémů švédského a finského, avšak možnosti jeho interpretace
se
neomezují jen na úkoly dopravního projektování, ale i na
automatizaci mapových prací. Pozornost jP. věnována
především přesné interpolaci výšek bodů. Terénní plocha je rozdělena na oblasti, obsahující pouze regulární
body, zatímco singulární mohou být jen na hranici oblasti. Okolí interpolovaného
bodu, v němž se terénní
plocha aproximuje matematickou funkcí, má tvar kruhu
o maximálním poloměru 25 m, nebo je redukována v důsledku výskytu blízkých singulárních
bodů. Pro interpolaci se volí 4 tvary interpolačních
funkcí [od úplné
kvadriky po rovnici roviny) v závislosti na vlastnostech
terénní plochy. Pro digitální terénní model VÚGTK je
charakteristické,
že na rozdíl od zahraničních systémi'!
lze volit ri'!zný tvar a velikost interpolačního
okolí a
nejvhodnější interpolační funkci.
Zdroji číselných dat jsou letecké snímky, tachymetrická měření a vrstevnicové mapy 1:1000 až 1:5000 s intervalem 1 m. Při záznamu číselných dat se rozlišují
regulární body na hladkých plochách a singulární body na terénních hranách zvláštní indikací. K číselnému
[digitálnímu)
záznamu se používají automatické registrační přístroje" zejlll. ipři J'otolgrammetrickém vyhodnocení nebo při kartometrickém
snímání souřadnic bodů
na vrstevnicích map. Hustota bodi'! se pohybuje od 25
do 400 na hektar. V samočinném počítači se vytváří
digitální model tímto postupem: body se organisují do
bloků a čtvercových polí o minimálním rozměru 50 X 50
metrů ft ukládají selv pořadí singulúmí body - mgulární
body do vnější paměti samočinného počítače.
Aplikace digitálního terénního modelu VÚGTK je možná při projektování dopravních staveb a jejich optimalisaci, při výpočtech kubatur v lomech, povrchových
dolech, jakož i při jiných rozsáhlých zemních pracích.
Výstupní
hodnoty
mají formu
seznamu
souřadnic
a výšek bodr!, nebo psaných podélných a příčných profilů.
V rámci činnosti pracovní skupiny IV/1 Mezinárodní
fotogrammetrické společnosti [ISP) byly realisovány následující experimenty v oboru digitalisace terénní plochy. První byl uskutečněn v r. 1968 v NSR, a ukázal, že- do
té dcby vyvinuté modely pěti zúčastněných firem opravdu fungují, a že některé operace vyžadují zlepšení. Další experiment byl uskutečněn v r. 1969 pod vedením
ČSSR a jeho účelem bylo vyzkoušet přesnost interpolace na digitál~ím modelu složitých terénních ploch. Ve
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zkušebním terénu v okolí GO Pecný bylo fotogrammetricky určeno 3000 regulárních a 90U singulárních bodů
na ploše asi 27 ha. Výsledky zkoušek ukázaly, že chyba
interpolované výšky je vesměs menší než 10 cm a pouze
ve velmi členitém terénu se ,vyskytují chyby do 20 cm.
Nový experiment organisuje Královská silniční laboratoř v Londýně a jeho předmětem je zjištění optimálního
rozložení bodů a korelace mezi počtem bodů na jednotku plochy a druhem terénu.
V závěru se pi'ednášejj;cí zmínil o perspektivách prací
VÚGTK v tomto oboru, které nyní směřují k větší universálnosti systému digitálního modelování, aby jej bylo
možno napříště využít i pro automatickou
konstrukci
vrstevnic pomocí samočinného počítače a programově
řízeného kreslicího stolu.
V diskusní části, vedené Prof. Krumphanzlem, vystoupili Prof. Krumphanzl, Doc. Šmidrkal, Doc. Hojovec, Ing.
Čálek a Ing. Šilar.

Celostátní studentská vědecká konference
stavebních fakult - Bratislava 1972

studentská
vědecká konference
na stavební fakultě v Praze se konala 28. března 1972 a byla rozdělena do sedmi sekcí. Ze šesti přednesených referátfi v sekci
geodetické byly cenami ohodnoceny:
1. P. Novák: Určení velikosti a tvaru Země z pozorování
umělých družic.
Fakultní

2. L. Kokeš:
řezů.

Přesnost

a

uplatnění

metody světelných

3. J. Rydlo, V. Straka: Délková měření a ověření pro dovolené odchylky - 2. způsob měření.
Celostátní
studentské
vědecké konference,
která se
konala 12. května 1972 v Bratislavě, se zúčastnili za pražskou stavební fakultu autoři prvých dvou referátfi. Konference byla rozdělena do pěti sekcí, přičemž v páté sekce geodézie - byly čtyři referáty s tematikou geodetickou, čtyři s tematikou ekonomickou a jeden z oboru
aplikované
matematiky.
Celkem tedy devět referátfi,
z nichž pět bylo z pražské, tři z bratislavské a jeden
z brněnské stavební fakulty. Porota, sestávající z předsedy a šesti členů, ohodnotila cenami tyto referáty:
1. Š. Kondáš, J. Bogár a J. Olczar (Bratislava); Grafická
zaplnenosť mapy.
2. ]irkovský (Bratislava J: Ekonomické 'lyhodnotenie a
optimálna vorba sp6sobov zakladania pre bytové a
občianske stavby.
3. P. Novák (Praha):
rování družic.

Určení velikosti

a tvaru z pozo-

Referáty byly značné odborné úrovně. Některé vynikaly teoretickou obtížností, jiné bohatostí naměřeného
materiálu. Témata byla vesměs aktuální a jejich zpracování a přednes na úl'ovni. Nedostatkem byla rozdílnost
námětfi a téměi'. hemožná poro-vnatelnost.
Chtěl bych proto využít této možnosti a požádat nejen učitele směrfi geodézie na našich stavebních fakultách, ale' i učitele těch fakult a směrfi, kde geodézie není
hlavním předmětem, aby v příštích letech organizovali
studentské vědecké kroužky s geodetickou tematikou,
aby byl tak dán reálný podklád k ustavení samostatné
geodetické sekce.

Seznam diplomových prací, obhájených
absolventy studia zeměměi'ického
inženýrství na stavební fakultě ČVUT
v Praze

G - na katedře geodezie a pozemkových úprav
VG - na katedře vyšší geodezie
M - na katedře mapování a kartografie
SG - na katedře speCiální geodezie
M - B a I a t a Ivan
Atlas Prahy a její aglomerace - podkladová mapa
města
G - B a I š á n e k Vladimír
lterační metody
M - B á r t o v á Jitka
Optimální odstupňování barevných tónfi v mapách
G - B u r i á n e k Miloš
Přesnost geodetických prací při zaměřování památek
M - B u r i a n o v á Marie
Algoritmus pro výpočetní práce kartografických transformací
M - C i h I á ř o v á Marcela
Pomficky pro objektivní kontrolu kvality v reprodukci map - část 1.
VG - D I a s k Jal'Oslav
Ověření systematických
chyb při určení azimutu gyl'Otheodolitem Gi C 1
M - Dr á ž n [k Vítězslav
Vyjádření reliéfu v atlase města
M - D v o ř á k o v á Marie
Zaměření fasád
VG - Em ing e r o v á Marcela
Vliv velikosti nulové torsní polohy na přesnost azimutu
M - Háj e k Karel
Možnost využití fotogrammetrické metody pl'O převod
pozemkové mapy do dekadického měřítka
VG - Hampeisová
Jitka
Studie vlivu závislosti ve vyrovnání
SG - H a vel k a Jiří
Využití metody RAMPS
SG - H a v I í k Rudolf
Přesnost vytyčovací sítě určené trojúhelníkovými řetězci
M - H I o u P Ý Oldřich
Návrh vyjadřovacích zpfisobfi a prostředkfi kartografického zpracování komplexního regionálního
atlasu
M - Hor á k Luděk
Technický projekt jednoduché
speciálně
tematické
mapy pro zpracování na automatickém kreshcím stole
VG - Hra b á č e k Ladislav
Určení svislého tíhového gradientu z tíhovýCh anomalií
SG - Hro m á d k a Oldřich
Vyhodnocení výsledkfi a rozbor přesnosti měření deformace dříku továrního komína
G - H u ž v á r Imrich
Zaměření části přeložky KND
VG - Christman
Petr
Vliv tíhových redukcí na vyrovnání nivelační sítě
VG - Ječ m í n e k Jaroslav
Určení nepravidelnosti
čepfi astronomických přístrojfi
SG - J i r o u šek Jiří
Návrh kolejového křížení pouliční dráhy
M - K a I ach Vlastimil
Fotogrammetrické
zaměření
a vyhodnocení
fasád
v měřítku 1:50 a porovnání s klasickou metodou
SG - K a I o u s Miroslav
Měření posunů svážného území u vodní nádrže Záskalská
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SG - K a r á s k o v á Jaroslava
Studium atmosféry ve svislých důlních dílech
G - K a r č Zdeněk
Projekt místní komunikace a projekt odvodnění
M - K e k r t o v á Vítězslava
Posouzení vhodnosti užití kvadratického
a prismatického modelu pro zkoušky vyhodnocovacích
přístrojů
M - K I o u č k o v á Božena
Možnosti užití automatického
kreslícího koordinátografu CORAGRAPH pro vyhotovení konstrukčního listu
mapy fualého měřítka
G - K o h o u t Jiří
Praktické využití Durněvovy metody při výškopisném
měření potoka Modly
se - K o pic o v á Marie
Vyhotovení podkladů pro srovnání přesnosti podrobného zaměření stavebních objektů
VG - K o st e č k a Karel
Určení azimutů gyrotheodolitem
kombinací metody
s l' 4 a metody průchodové
VG - K o s t k a Jal'Oslav
Družicové sítě
G - K o u b e k Jan
Projekt místní komunikace a projekt odvodnění
VG - K o v á ř Miloš
Vyrovnání zdvojeného řetězce metodou trojrozměrné
geodezie
SG - K o z o v á Eva
Koordinace projektů sídliště Bohnice II
VG - K u I h a v Ý Martin
Vliv změn barometrického
tlaku na svislé pohyby
zemské kůry
G - Lan g r Miloš
Projekt místní komunikace a projekt odvodnění
SG - Leg n e r Zdeněk
Zatěžovací zkoušky mostu Ždákov
G - M ach á č e k František
Projekt místní komunikace a projekt odvodnění
M - Ma c h á č k o v á Jitka
Kontrola funkce přítlačného zařízení u fototheodolitu
PHOTEO 19/1318
G - Ma c h o v á Jitka
Projekt místní komunikace a projekt odvodnění
M - M a I i n a Petr
Pomůeky pro objektivní kontrolu kvality v reprodukci
map -- část II
M - M a z á I e k Jan
Zkoušky registračních zařízení
SG - M i I b a u e r o v á Zdenka
Přesnost vytyčovací sítě určené polygonovými pořady
VG - Morávek
Tomáš
Část podrobného bodového pole
M - Mo rc Petr
Atlas Prahy a její aglomerace - podkladová mapa
aglomerace
M - N ov á k Stanislav
Použití metody blízké fotogrammetrie
se stávajícím
přístrojovým vybavením
SG - Pat o č k o v á Vlasta
Určení přesnosti kubatur
SG - Pat r m a n o v á Eva
Určení přesnosti kubatur
VG - P é c h y Gašpar
K přesnosti určování Laplaceových azimutů
G - Pe kár e k Antonín
Vyhotovení geometrického
plánu komunikací a stavebních míst pro stavbu rodinných domkfi v k. ú. Velká
Bíteš-Lánice
SG - R o z syp a I Lubomír
Provažování a vytyčování svislice pomocí laseru
G - Ř í h a Slavoj
Výjezd Z 1200 na horizo~t +200
Technologie hrabání kolesovým rypadlem K 10 000
M - S e zem s k Ý Bohumil
Problematika sumarizace sektorových přehledfi

G - S I á dek Jaromír
Určení svislosti věže televizního
vysílače
Střední
Čechy
VG - S ob e k Vladislav
Harmonická funkce a Greenovy identity s geodetickými aplikacemi
VG - S rb Miloš
Vliv kolísání tížnice na přesnou nivelaci
G - Steinerová
MaMe
Projekt komunikace a projekt odvodnění
SG - St ř í t e z s k Ý Václav
Vliv přesnosti vytyčovací sítě na přesnost podrobného
vytyčení
M - Š i m á n e k Vladislav
Technologické postupy pro převod THM v S 1942 do
JTSK
M - Š m í d o v á Božena
Dokumentace památkového objektu
SG - Š o I c Jaroslav
Přesnost vytyčení rozměru a tvaru stavby
G - Š o r m Jaros,lav
Určení svislosti věže televizního
vysílače
Střední
Čechy
G - Š o u s t a r Lubomír
Porovnání souřadnic podrobných bodfi
G - Š ť á s t k o v á Olga
Projekt místní komunikace a projekt odvodnění
G - l' o m a n d I Vladimír
Výpočet koeficientfi rovnic pro transformaci kolimací
G - Van k o v á Zdena
Projekt místní komunikace a projekt odvodnění
SG - Vor e I Vladimír
Ověřovací zkoušky s laserovým theodolitem LT-3 pro
vytyčování přímky
SG - Vranovský
Jaromír
Vyrovnání mikrotrigonometrické
sítě a určení vodorovných posunů hráze Slapy
M - Z i m lov á Jitka
Sestavitelský originál hydrografických
prvků podkladové mapy sídelní aglomerace Prahy pro Atlas Prahy
SG - Ž í I a Jiří
Vyrovnání
posunů bodů mikro trigonometrické
s[tě
a výpočet vodorovných posunů hráze Slapy

ANDRLE, P.: Základy nebeské mechaniky.
Academia, nakl. ČSAV, Praha 1971. Náklad
30B str., 2B obr., váz. za 38,Kčs.

1500 výt.,

Předmět nebeské mechaniky je definován poměrně
přesně jako matematické zkoumání pohybu "bodových"
těles gravitujících podle Newtonova zákona přitažlivosti.
Přesto bývá obsah knih tohoto názvu značně rozdílný.
Někteří autoři (jako Dubošin, Wintner) se zabývají pra:kticky pouze matematickými teoriemi, jiní uvádějí alespoň
ilustrativně číselné výsledky některých konkrétních aplikací (Charlier, Čebotarev) nebo připojují širší pl'o'blematiku, např. vliv odporu prostředí, precesi a nutaci
(Smart). Rozsah pro'blematiky a množství způsobfi řešení úloh nebeské mechaniky prakticky znemožňují obsáhnout celou šíři předmětu v jedné knize a jsou příčinou toho, že i výklad jednodušších partií (jako je problém dvou těles) se mnohdy značně liší.
'
Tak i Andrle musel omezit a vymezit obsah své knihy.
Zahrnul do' ní prakticky jen analytické metody nebeské
mechaniky, jejichž výklad je založen na poznat cích teoretic'ké mechaniky (hlavně Lagrangeovy rovnice 2. druhu nebo Hamiltonovy rovnice) a připojil kapitoly o určování efemerid a drah nebeských těles' (které jsou zpravidla zařa:rované pod pojem "teoretická
astronomie").
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Využívání p07Jnatků a vzorců z teoretické mechaniky
umožnilo autorovi vyložit pi'i stejném rozsahu knihy více
vlastní nebeskomechanické problematiky, na druhé straně však ztížilo její studium čtenái'ům, nemajícím hlubŠíllO fyzikálního vzdělání. Pro' ty,ktei'í
nechtějí přijmout
uváděné poučky prostě na víru, by bylo vhodné uvést
v knize českou literaturu, obsahující jejich odůvodnění
(např. V. Trkal: Mechantka hmotných bodů a tuhého
tělesa. Nakl. CSAV, Praha 1956).
V 1. kapitole - Ovod a předběžné úvahy - podává
autor historický přehled, vysvětluje základní pojmy nebeské mechaniky a definuje její předmět. Další kapitola
zvaná Problém dvou těles obsahuje mj. několik způsobů
rozvoje souřadnic eliptic:kého pohybu v řady a zkoumá
i jejich konvergenci. Další dvě kapitoly Ispadají přesně
vzato do oblasti teoretické astronomie. Jsou to kap. 3. Určování efemerid nebeských těles, která neopomíjí praktická doporučení pro výpočet pozorovacích efemerid a
kap. 4 - Určování drah nebeských těles, obsahující kromě způsobů určení eIementůkeplerovské
dráhy též do'poručení pro publikaci výsledků. V následujících třech
kapitolách - kap. 5. - Problém n těles, kap. 6. Rozvoje poruchové funkce v řady a kap. 7. - Určováni
poruch jsou odvozeny různé matematické postupy, vedoucí k vytvo'i\ení analytických teorií pohybu nebeských
těles. Tyto ka'pitoly jsou nejobtížnější pro studium a je
v nich jádro knihy. Obtížnost ovšem není dána způsobem
zpracování, ale povahou samé věci: problém tří a více
těles není přesně řešitelný. tj. nelze odvodit pi'esné vzorce, udávající prd libovolné časové rozmezí polohy více
než dvou vzájemně se přitahujících těles. Praktioky musí,
být úloha i'ešena pomocí složitých rozvojů v řady a dalších operací. Přesná analytická ř,ešení problému tří těles
jsou možná jen v některých zvláštních pi'ípadech, které
jsou spolu se základy teorie pohybu Měsíce obsahem
kap. 8. - Speciální případy problému tří těles. Po'slední,
9. kapitola má název Aplikace nebeské mechaniky rrmotných bodů a obsahuje úvahy o přitažlivosti tělesa a
oprávněnosti mechaniky hmotných bodů, základní zákonitosti z teorie pohybu umělých družic a aplikace nebeské mechaniky v dynamice hvězdných soustav. Stať
o po'hybech umělých družic je poměrně stručná, ale dobře
osvětluje odlišnost této problematiky od úloh mechaniky
sluneční soustavy, danou pi'edevším skutečností,
že
vzhledem ,k rozměrům drah umělých družic Země nelze
zanedbávat její rozměry a nesféričnost. Jsou tu odvozeny
poruchy 1. i'ádu v elementech dráhy družice i vzorce
pro stáčení uzlu a perigea dráhy.
Celkově lze knihu charakterizovat jako výklad matematických metod nebeské mechaniky, který však nechce
být návodem ke 'konkrétním aplikacím a výpočtům (pi'esto, že některé kapitoly mají i příklady k procvičení,
mnohdy dokonce s pokyny pro řešení). Jde o publikaci
pi'evážně teoretickou, avšak autor na mnoha místech
zdllrazňuje jak fyzikální pi'edpoklady, tltk fyzikální interpretaci matematických řešení. Vymezení látky a patrně též omezení rozsahu knihy způsobily, že není po·
jednáno o použití samočinných počítačů při vytváření
analytických pohybových teorií, ani o vytváření pohybových teorií numerickými meto'dami, o jejich konfrontaci
s teoriemi analytickými apod.
.
Andrlova kniha je patrně první českou knihou o nebeské mechanice vllbec. "Základové teoretické astronomie" G. Grusse vydané v Praze v letech 1897-1900 obsahují jen teorii keplerovského pohybu a některé způsoby výpo'Čtu tzv. speciálních poruch (odvoZ'Ovaných numérlc-ky). Dvě menší knížky Hacarovy a sta ti o pohybech
nebeských těles v některých učebnicích a skriptech
o všeobecné, sférické a geodetické astronomii nám umožňují pochopit problematiku a základní myšlenky řešení
úloh nebeské mechani'ky. Práce Andrlova nás v,ede ke
skutečnému studiu nebeské mechaniky. Pro gel1dety z ní
mají význam především sta ti o problému dvou těles,
o výpočtu efemerld a o pohybech umělých družic Země.
Užitečné je poznat i. způsoby určování drah nebeských
těles, 'které se s jistými obměnami mohou uplatnit
i v družicové geodézii.
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obzor, 18, 1972, No. 7,
15 illustrations, 4 littératures.
Caractéristiques
principales
du pont. Contenu et
buts principaux dels travaux géodésiques
de jalonnement. Forme et moyen ďédiffication
du ré·
seau de jalonnement. Procédé et méthodes de jalonnement détaiIlé du pont. Jalonnement des supports de montage dans le lit du fleuve? Levé
géodésique pendant le débrayage des poutres. Ja·
lonnement et contróle des cables en porle-a-faux.
Levé géodésique de contróle.

č. 12/1971

Zdokonalovat
práci škol komunistické
práce, str. 3-4
XIV. sjezd odborů,
str. 5-7
G a jda jev,
P. A. -- K o s t j u k o v s k a j a,
N. S.: Použití
rozptylu
pro vyloučení
chybných
výsledků
měřeni,
str. 10-13
V i r o v e c,
lu. B. aj.: Srovnávací
geodetický
polygon
v horské
oblasti,
str. 13-19
K o r e š k o v,
N. A.: Některé
výsledky
opakované
nivelace
po
zemětřesení,
str. 19-24
Z I o t in,
V. V.: Uri;eni výšek hodů trilaterační
sítě metodou
barometrické
nivelace,
str. 24-30
L o s ev,
K. A.: Připojení
polygonových
bodů k nástěnným
zna·
kům, str. 30-36
Sen a t o r o v,
lu. le. Č e r e pen
ev,
M. T.: Mechanizace
stabilizačních
praci, .tr. 36-37
Bel e v i t i n, A. G.: Klínový zkoušeč s interferometrem,
str. 37-38
Z a b r o v s k i j, A. S.: Zdokonalená
nivelační
lať, str. 39-41
Akoveckij,
V. I. Kornejev,
lu. N.: Geometrické
zvláštnosti
konstrukce
panoramatického
aerofotogrammetrického
zobrazení,
str. 42-48
V e r e š č a k a, T. V.: Zvláštnosti
a přednosti
fotogrammetrického
vyhCldnocení
v kombinaci
s kresbou
terénu
na univerzálních
přístrojích,
str. 49-53
L i u b k o v,
A. N. - !lila rty n e n k o,
A.!.:
Přehled
základních současných
metLld tvorby
plastických
map, str. 53-57
Dob r o vor s k a j a,
N V.: Foužití kartografických
metod k vy·
jádření rc:>zvoje průmyslu,
str. 57-61
S o I dat k in,
le. 1.: Mezinárodní
výstava
a konference
o dopravních
mapách, str. 62-64
Ker n e r,
lu. G. aj.: Tématická
kartografie
na regionální
evropské konferenci
Mezinárodní
geografické
unie, str. 64-69

(Jeodézla

528.489:624. 2/.8 (437.6)
MICHALCÁK et Cie.

528.411.021.7:
HAUF, M.
Relevé du réseau trigonométrique
metre AGA model 6
Geodetický a kartografický
1 illustration, 1 tableau.

loeal par géodi-

obzor, 18, 1972, No. 7,

Notions sur le relevé du réseau trigonométrique
ďétudes loeal il Staré Město p. Sněžníkem. Caractéristique du réseau et expériences acquises par
rectification
triple. Comparaison
avsc les longueurs JTSK.

528.4.031:528.11
INGEDULD, M.
Préeision des droites de levé.
Geodetický a kartografický
8 illustrations, 1 tableau.

obzor, 18, 1972, No. 7,

Dépendance mutuelle des erreurs de levé. Droite,
de levé raccordée a deux points. Droite de levé
raccordée
a n points fixes. Développement
des
droites dans le réseau. Raccordement polaire des
droites de levé. Précision de,s grandeurs mesurées.

č. 5/1871

H a I á s z, P.: Úkoly státní
zeměměřické
služby v rámci rozvoje
měst, str. 321-324
106.
1.: Využití umělých
družic v geodézii,
str. 325-334
Tam o w s k i,
S. I.: PrJihyb drátů a měření průhybu,
str. 334-337
B e n d e fy,
L.: Zeměměřič
Lázár
jako
historícká
osobnost,
str. 338-339
n a I á z s, L.:'Úvahy o budoucím výzkumu v geodézii, str. 340-347
H ii n y i,
E.: Vyrovná11í
úplné
skupiny
směrů
různých
vah,
str. 347-350
H ii n y i,
E. ml.: Ilustrovaný
atlas dějin a jeho použití v základních školách,
str. 350-352
Ú d o r,
K.: Teoretický
rozbor
chyb kontrolního
měření
stavby
jeřábových
drah s velkým rozpětím,
str. 352-355
F ii I d v á r y
V a r g a,
M.: Přesnost
geodetických
výpočtů
provedených
na počítači
olivetti
P-101, str. 355-361
R á t k a i,
S. aj.: Přesn·)st
určování
výšek stromů na stereotopu,
,tr. 362-365
P I a t t h y.
M.: Uplatnění
nového
systému
hmotné
zainteresovanosti a regulace
mezd v geodetických
podnicích,
str. 366-370
Re m e t e y
F ii I o pp,
G.: Nový geodetický
systém
pro·
gramování
GEoPS, str. 370-374
Rad 6,
S.: Mezinárodní
kartografické
konference
v r. 1970,
str. 378-380

347.235.11 (437) :808.50:681.3.06
HAMERSKÁ, H.
Programmation de l'exploitation intégrale des textes tcheques sur ordinateurs
sans alphabet teheque eomplet.
Geodetický
175-177.

a kartografický

obzor, 18, 1972, No. 7,

Délimitation
du probléme ďexploitation
des informations terminologiques
de maniére a ce que
le moyen ďenregistrement
exprime exactement la
forme originale des noms et appellationstchéques. Principe de solution. Description de la solution pour le systéme IBM. Fonction des sous-programmes.
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