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RATIBORSKÝ, J.
Charakteristiky
přesnostI
polohy bodů v rovinných
volných síUch
Geodetický a kartografický
obzor, 35, 1989, Č. 11, str.
253-255, 1 obr., 4 tab., lit. 5
Porovnání
střední souřadnicové
chyby určené z kovariační matice vyrovnaných
souřadnic
a z vyrovnaných geometrických
parametrů při řešení volných sltí.
Možnosti objektivnějšího
hodnocení
přesnosti
vyrovnných souř."rlnlc při různých podmínkách
na opravu
při bl ižných""ŠÓuřadnic.

681.31 GKP
rpY5ELt,

npsrs
35,

OnHcBHHe cnoc06a
HHTepaKTHBHoro
ynpaBneHHII
3BM
EC·1045 C nOMOU1blO ceTH TepMHHanoB, pa3MeU1eHHoH B HeCKonbKHX paHoHax nparH.

(150. Výl1OČí)

KPAYC,

77:528 (150. výročí)
KRAUS, V.
Význam fotografie pro rozvoj geodézie a kartografie
Geodetický a kartografický
obzor, 35, 1989, Č. 11, str.
258-262, 2 obr., lit. 9
Fotografický
snlmek jako nositel informací v geodézl! a kartografli.
Historický
vývoj technické
fotografie a jejl uplatnění
ve fotogrammetrli,
dálkovém
průzkumu Země, kartografické
polygrafl1 a mlkrografil. Přlnos fotografie
k rozvoji technologií
v geodézli
a kartografll
za 150 let jejl existence.

ceTb B rKn,

reO,lle3H4eCKHH H KapTorpaCl>H4eCKHH 0630p,
1989, N° 11, CTp. 255-258,
2 pHC., nHT. 6

77.528
681.31.GKP
HRUBEC, I.
Terminálová
sít GKP Praha
Geodetický a kariografický
obzor, 35, 1989, Č. 11, str.
255-258,
2 obr., lit. 6
POpis interaktivního
ovládání počítače EC 1045 pomocí terminálové
sítě umístěné
v několika
pražských
obvodech.

VI.

TepMMHsnbHall

3Hs4eHMe

B.
Cl>oTorpaCl>MM Anll

pa3BMTMlI

reOAe3MM

M KapTorpsCl>MM
reO,lle3H4eCKHH H KapTOrpaCl>H4eCKHH 0630p,
1989, N° 11, CTp. 258-262,
2 pHC., nMT. 9

35,

<t>OTOCHHMOK- HOCHTenb HHCI>opMa~HH B reO,lle3HH
H KapTorpaCl>HH. VlcTopH4ecKHH 0630p TexHH4eCK0l1
Cl>oTorpaCl>HHH ee Hcnonb30BaHHe B 06nacTbllx Cl>0TorpaMMeTpMH, ,IlHCTaH~MOHHoro 30H,IlHpOBaHHlI 3eMnH, KapTorpaCl>H4eCKoH nonHrpaCl>HH H MHKporpa·
Cl>HH. BKna,ll Cl>oTorpaCl>HH B pa3BHTHe reO,lle3H4eCKHX H KBpTorpaCl>H4ecKHx TexHOnOrHI1 BO BpeMII
150 neT ee cYU1ecTBoBBHHII

[528.14 + 528.338) :528.41
RATIBORSKÝ, J.
Genauigkeitscharakteristiken
der Lage von Punkten
in ebenen freien Netzen
Geodetický
a kartografický
obzor, 35, 1989, Nr. 11,
Selte 253-255, 1 Abb., 4 Tab., Lit. 5
Vergleich des mittleren
Koordlnatenfehlers,
der aus
der Kovarlanzmatrix
von ausgeglichenen
Koordlnaten und aus ausgeglichenen
geometrlschen
Par.ametern bel der Losung von frelen Netzen bestimmt wurde. Moglichkelten
elner objektlveren
GenauigkeltselnschiJ.tzung von ausgeglichenen
Koordlnaten
bel verschiedenen
Bedlngungen
Wr die Verbesserung
von
NI!herungskoordinaten.

(528.14 + 528.338):528.41
PATVl50PCKVI,
SI.
XapSKTepMCTMKS TOllHOCTM nonOlKeHMlI
B nnOCKMX cBo(ioAHblX ceTlIX

nYHKToB

reO,lle3HlIeCKHH H KapTorpaCl>H4ecKHH 0630p,
35,
1989, N° 11, CTp. 253-255,
1 pHC., 4 Ta6., nHT. 5
CpaBHeHHe Cpe,llHeH oWH6KH KOOp,llHHaT, onpe,lle·
neHHOH no KOBapHaTHoH MaTpH~e ypaBHeHH~x K~
0p,llHHaT H no ypaBHeHHblM reoMeTpH4ecKHM Inap&MeTpaM npH peweHHH CB060,llHblX ceTeH. B03MOll(HOCTH 60nee 06beKTHBHoH o~eHKH TOllHOCTH ypaB'
HeHHblX KOop,llHHaT B pa3nH4Hblx ycnoBHlIx BHece·
HHII nonpaBoK B npH6nHlKeHHble KOOp,llHHaTbl.

681..31.GKP
HRUBEC, I.
Das Termínalnetz
des GKP Prag
Geodetický
a kartografický
obzor, 35, 1989, Nr. 11,
Selte 255-258, 2 Abb., Lit. 6
Beschreibung
des Interaktiven
Betrlebs der Rechenanlage EC 1045 mlt Hllfe des Termlnalnetzes
ln verschledenen
Stad tteUen von Prag.
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77:528 [150. výročlj
KRAUS, V.
Bedeutung der l'hotographie
mr die Entwlcklung der
Geodiisie und Kartographie
Geodetický a kartografický
obzor, 35, 1989, Nr. 11,
Selte 258-262, 2 Abb., Lit. 9
Protoaufnahme
wie ein Informationstrllger
ln der Geodll.sie und Kartographle.
Hlstorlsche
Oberslcht
der
technischen
Photographle
und ihre
Anwendung
in
Fachgeblete
der Photogrammetrle,
Geofernerkundung,
k.artographischer
polygraphie
und Mikrographle.
Beitrag der Photographle
fiir die Entwicklung der Technologlen in der Geodll.sle und Kartographie
wlihrend
150 Jahren lhrer Exlstenz.

(528.14 + 528.338) :528.41
RATIBORSKÝ, J.
Characteristics
of Accuracy of the Poinťs Position
in Plane Free Networks
Geodetický a kartografický
obzor, 35, 1989, No. 11,
pp. 253-255, 1 flg., 4 tab., 5 ref.
Comparlng the mean square error ln coordlnates determlned by means of the covarlance matrlx of adjusted coordinates
and by means of adjusted geometrlcal
p.al'ameters, wlth the solutlon of free networks. Possibilities
of more objectlve evaluatlon
of
accuracy of adjusted coordlnates
wlth dlfferent condltlons for correctlon
of approxlm.ate coordlnates.

(528.14 + 528.338) :528.41
RATIBORSKl, J.
Caractéristiques
de la situation
preclse des points
dans les réseaux horizontanx
libres
Geodetický a k.artografický
obzor, 35, 1989, No. 11,
pages 253-255, 1 iJlustration,
4 planches,
5 bibliogr.aphies
Comparalson
de l'erreur
moyenne de coordonée déterminée
de la matrice
covariante
des coordonées
compensées
et des parmetres géométriques
com pensés pour la sodlution des réseaux llbres. Possibllltés
d'évaluation
plus objective de la préclsion des coordonées compensées a différentes
condltions
de correclion des coordonées approxlm.atlves.

681.31.GKP
HRUBEC, l.
Réseau terminal GKP Praha
Geodetický a kartografický
obzor, 35, 1989, No. 11,
pages 255-258, 2 illustratlons,
6 bibllographles
Descriptlon de la commande lnteractlve
de l'ordlnateur
EC 1045 par
réseau
termlnal
Installé
d.ans
pl usleurs dlstrlcts de Prague.

681.31.GKP
HRUBEC, I.
The Terminal Network of Geodetic and Cartographic
Enterprise
in Prague
Geodetický a kartografický
obzor, 35, 1989, No. 11,
pp. 255-258, 2 flg., 6 ref.
Descrlptlon of an lnter-actlve
contro\llng
the EC 1045
computer by me.ans of the termlnal network sltuated
ln several Prague dlstrlcts.

77:528 (150. výročl)
KRAUS, V·
Signlflcance
of Photography
in the Development of
Geodesy and Cartogr.aphy
Geodetický a kartogr,aflcký obzor, 35, 1989, No. 11, pp.
258-262, 2 flg., 9 ref.
Photo Image as an lnformatlon
carrler
ln geodesy
and cartogoophy.
Hlstorlcal revlew of technlcal photography and Its appllcatlons
ln photogrammetry,
remate senslng,
cartographlc
polygraphy
and micrography. Contrlbutlon
of photography
to the development of technology ln geodesy and cartography
over
150 years of Hs existence.

77:528 fl50. výroč1j
KRAUS, V.
lmportance de la photographie
pour l'évolution de la
branche de la géodésie et cartographie
Geodetický a kartografický
obzor, 35, 1989, No. 11,
pages 258-262, 2 Illustratlons,
9 bibllographles
Les lmages photographlques
comme source ďlnformatlous dans la branche de la géodésle et cartographle.
Développement
historlque
de la photographle
technlque et sa mlse en jeu dans la photogrammétrle,
le
sondage 11.dlstance de la Terre, la polygraphle cartographlque
et la mlcrographle.
Avantages de la ph 0tographle pour l'évolutlon de la technologie
dans la
branche de la géodésle et la cartographle
durant les
150 années de son existence.
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Charakteristiky přesnosti
v rovinných volných sítích

polohy bodů

K jednoznačnému umístění místní sítě v předem
zvoleném souřadnicovém systému je nutno volit p
nezávislých podmínek na opravu přibližných souřadnic. Při nutném počtu podmínek hovoříme o řešení
volné sítě, při nadbytečném počtu O· řešení vázané
sítě. V rovinné síti jsou tři nebo čtyři nutné podmínky
na oprav::;"'j>řibližných souřadnic podle toho, zdali
v síti jsou nebo nejsou měřeny délky [I]. Při řcšení
volných sítí vycházejí podmínky na opravu přibližných souřadnic z lineární transformace, a proto při
různých hodnotách vyrovnaných souřadnic dostáváme
stejné hodnoty vyrovnaných geometrických parametrů (délek, úhlů, směrů). Obdobně při různých
podmínkách dostáváme rozdílné charakteristiky přesnosti vyrovnaných souřadnic. Charakteristiky
přesnosti vyrovnaných
geometrických parametrů jsou
na typu podmínky nezávislé. Cílem článku je ukázat
tuto skutečnost na praktickém příkladu a dát odpověď na otázku, při které podmínce na opravu přibližných souřadnic dostaneme objektivní charakteristiky
přesnosti vyrovnaných souřadnic.
2. Typy podmfnek na opravu přibližných souřadnic
V praxi se zpravidla vyskytují tyto podmínky na
opravu přibližných souřadnic [5]:
- podmínka modifikované Helmertovy transformace
(H),
opravy přibližných souřadnic splňují podmínku

katedra

Ing. Jan Ratiborský, CSc.,
geodézie a pozemkových úprav
FSv ČVUT v Praze

sítě je dán alespoň jednou měřenou délkou. V případě
triangulační sítě musí být zachovány obě souřadnice
druhého bodu.
V jednotlivých skupinách můžeme dostat tyto počty
řešení:

+ (k~I

v H

v HV

jedno,

) , v BB 2( : ) a v 3 (4) B l3~:»)·

3. Charakteristiky přesnosti vyrovnaných
a vyrovnaných geometrických parametrů

Označme e* jako r - rozměrný náhodný vektor skutečných chyb měřených geometrických parametrů,
e jako r . rozměrný náhodný vektor pravých (skutečných) chyb vyrovnaných geometrických parametrů
a e", jako n - rozměrný náhodný vektor skutečných
chyb vyrovnaných souřadnic, pak platí

e",

= K(*e),

e = L(*e),

M", = K(*M) KT,
M, = L (*M) LT

+ dYf) = min.,

M", =

rn; K (*P-l)

kde k je počet všech bodů v síti;

M, =

m~ L (*P-l)

~ (<lx;

podmínka modifikované Helmertovy transformace
na vybrané body (HV),
souřadnic některých

k'

~ (<lx;
;=1

(I)

matice K a L jsou popsány v [3].
Při znalosti matic K a L a kovarianční matice měřených geometrických parametrů * M můžeme určit
kovarianční matice vyrovnaných souřadnic a geo·
metrických parametrů ze vztahů

i=l

opravy přibližných
splňují podmínku

souřadnic

nebo při zavedení vah

k

-

+ ( : ) + ... +

(:)

= m; QK,

KT
LT

=

m~ QL,

(3)

kde mo je jednotková střední chyba po vyrovnání a
.p-l je diagonální matice reciprokých vah geometrických parametrů.

bodů v síti
Průměrno.u střední souřadnicovou chybu vyrovnaných souřadnic m"", můžeme určit ze vztahu

+ dyf)

= min.,

kde k' je počet vybraných bodů, k' ~ [2, k -

m"", = mo
I];

-

podmínka jednoho pevného bodu sítě a pevného
směrníku na. některý další bod sítě (BB),
souřadnice bodů sítě dostávají opravu v závislosti na
tom, že jsou zachovány souřadnice. jednoho bodu (B)
a souřadnice druhého bodu (B) dostávají opravu tak,
aby byl zachován směrník mezi těmito body. Rozměr
sítě je dán alespoň jednou měřenou délkou;

Y

kde n je počet určovaných

Tr

~QK) ,

souřadnic a Tr (QK) je
ft

stopa matice QK. Tr (QK) = ~ QKw
i=l

Průměrné střední chyby vyrovnaných
kých parametrů určíme ze vztahů

- podmínka nutného počtu pevných souřadnic (NS),
souřadnice bodů dostávají opravu v závislosti na tom,
že jsou zachovány souřadnice jednoho bodu a navíc
jedna souřadnice některého dalšího bodu. Rozměr

1989/253

m.

= mo

V

Tr (QLs)
r.

geometric-
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4. Určení střednf souřadnicové chyby ID.,y ze střednfch
chyb vyrovnaných geometrických parametrů
Střední souřadnicovou chybu mXII je možné také určit
ze středních chyb vyrovnaných geometrických parametrů, které jsou nezávislé
na podmínce na opravu
přibližných souřadnic [4].
Střední souřadnicové chyby mXII jednotlivých bodů
sítě můžeme určit vzhledem k nositelům podmínky
BS
(BSi)m

Tab. 1 Průměrné střední souřadnicové
z kovarianční matice QK
podmínka

H
HV
HV
HV
BS
BS
BS
BS
mo

I ::
I 1,04

1,2,3,4
I, 2, 3
1,2
5,1; 5,2
2,4
1,5; 4,5
3,4; 2,3

=

1,06
1,20
1,48
1,65
1,70
1,84
1,92

chyby

I

38 5,2Y;
38 3,IX;
3S 1,2X
383,5X
385,IY
382,4X
38 3,5Y;
38 1,2Y;

5,IX
2,4Y

BSmxlI

=

m,

1,43 mm

m2
sBi

+
ID

{

8

.
B,

mWSB'~

)2]

e

na bodě B,mezi rame·

V

~(BSi)m2
XII ,
rBS

kde rBS je počet spojnic mezi pe\"'llým bodem B a zbývajícími body sftě.
Střední chyby m"'lI můžeme určit také pro ri vybraných spojnic 2 bodů sítě tak, jakoby jeden z dvojice
bodů byl bezchybný

=

0,132 mgon
pro všechny varianty

m",

=

mm

(Li) m"'lI --

0,240

O, 5

,

1,93
2,00
2,02
2,30
2,31
2,41
2,98
1l,19

2,5X
2,3X

V [

ny na bod S a na bod i a z nich průměrnou hodnotu

m"'lI

I

=

kde mwSB. je střední chyba úhlu

určené

podmínka

rcv

Vo

,

0,5 (m~..

+

5 [ ffisij2

'J

2
8ij

+ m; ..) ]

(8)

J'

e

2

a z nich průměrnou hodnotu

HV 1,2 znamená variantu modifikované Helmertovy
transformace na vybrané body I a 2, BS 3,4 znamená
variantu pevného bodu 3 a zachování směrníku z bodu
3 na bod 4, 3S 5,2 Y znamená variantu zachování
souřadnic bodu 5 a y-ové souřadnice bodu 2.

m"'lI

L

=

V

~(Li)m~
Xl/

ri

Hodnoty průměrné střední souřadnicové chyby
a Lm"'lI podle vzorců (6) až (9) jsou uvedeny
v tabulkách 2 až 4. Srovnáním odpovídajících hod·
not m"'lI v tabulce 1 a BSm"'lI v tabulca 2 je zřejmé,
že střední souřadnicové chyby m"'lI určené z kovarianční matice QK (závislé na podmínce na opravu
přibližných souřadnic) a QL (nezávislé na podmínce na opravu přibližných souřadnic) jsou shodné jen
u varianty BS, tj. u varianty pevného bodu a směrníku
na další bod sítě. U všech ostatních variant (H, HV,
3S) dostáváme rozdílné hodnoty a tedy neobjektivní
charakteristiky
mXl/,
zejména tuto skutečnost je
nutné si uvědomit u varianty H.
Z tabulek 3 a 4 je zřejmé, že vzorce (8) a (9) můžema
použít pouze k orientačnímu posouzení objektivity
BSm"'lI

kde QL

a QL

jsou submatice

kovarianční

matice

s
'I'
QL, které odpovídají délkám a směrům a r., resp. r'l'

je počet měřených délek, resp. směrů v dané síti.
Hodnoty průměrné střední souřadnicové chyby
rnXII podle vzorce (4) a průměrné střední chyby vyrovnaných geometrických parametrů podle vzorců
(5) pro modelovou síť na obrázku 1 se středními chybami měřených geometrických parametrů *m. = 2,6
mm a *m'l' = 0,26 mgon jsou uvedeny v tabulce l.
Jak je z tabulky patrno, je hodnota střední souřadnicové chyby mXl/ závislá na typu podmínky na opravu
přjh1ížných souřadnic, kdežto hodnoty mo, m" m'l'
jsou na typu podmínky nezávislé.

k nositelům podmínky BS z kovarianční

Tab. 2 Střední souřadnioové chyby vypočtené
(pro libovolnou podmínku z tab. I)
BS 5,1

vyrovnaná délka
i

m

I
2
3
4

I

I

I

707,
707,
707,
707,

1042
1028
1063
1064

I

matioe QL

BS 1,5

m,

mw

mm

mgon

1,43
1,43
1,43
1,43

0,192
0,192
0,192

I
I

=

m"'lI

i

m

mm

1,01
1,82
1,82
1,82

-

BSm"'lI

vyrovnaná délka

BSi

1,66

2
3
4

5

I
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999,9960
1414,2105
999, 9960
707, 1042

I

BSim

m.

mw

mm

mgon

mm

2,09
2,04
2,09
1,43

0,125
0,096
0,125

2,03
2,09
2,03
1,01

-

BS1nrcy

=

1,85
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Tab.3. Střední souřadnicové chyby Lm'"ll určené z kovarianční matice QL pro centrální záměry. kde
byly měřeny délky (pro libovolnou podmínku
z tab. 1)
vyrovnané délky

m.

i-j

m

5-1
5-2
5-3
5-4

707,
707,
707,
707,

1052
1024
1057
1064

mm

1,43
1,43
1,43
1,43 .

Li

mYii

mYii

mgon

II

0,146
0,146
0,146
0,146

0,120
0,120
0,120
0,120

I

mm

1,46
1,46
1,46
1,46

=

Lm"'lI

I

m"'lI

1,46

Tab. 4. Střední souřadnicové chyby Lm'"ll určené z ko·
varianční matice QL pro obvodové záměry, kde
nebyly měřeny délky (pro libovolnou podmínku
z tab. 1)
vyrovnané délky

m.

m

mm

i-j

1-2
2-3
3-4
4-1

999, 9960
999,9959
1000,0015
999, 9960

2,09
2,09
2,09
2,09

mYii

Li

mYji

m"'lI

mgon

0,130
0,130
0,130
0,130

mm

0,130
0,130
0,130
0,130

I

2,06
2,06
2,06
2,06

=

Lm"'lI

2,06

m'"ll' V na.šem případě dostaneme přesnější hodnotu
jako kvadratický průměr z výsledných hodnot. z ta-

bulek 3 a 4, kdy m"'!l =

mm.

VO,5

(1,462

+ 2,06

2)

Objektivní hodnocení střední souřadnicové chyby
m"'!l' určované obvykle z kovarianční matice QK,
v místních sítích je možné jen u varianty pevného
bodu a. pevného směrníku na další bod sítě. Neméně
důležitou skutečností je, že oproti všem ostatním
variantám volné sítě u varianty pevného bodu a pevného směrníku na další bod sítě, střední elipsy chyb
popisují objektivně relativní vztah mezi vyrovnanou
a skutečnou polohou bodů. Otázkou zůstává jakým
způsobem je možné zjistit pohyb nositelů podmínky
B8 [2].
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Nejdůležitější vymožeností řady počítačů JSEP-2 je
vedle virtuální paměti a velkokapacitních disků zave·
dení terminálů jako ovládací jednotky počítače. Terminály pracují jednak jako prostředek pro komunikaci
uživatele s počítačem a jednak jako prostředek pro
přípravu, předzpracování a přenos dat (PPPD). Zavedením terminálů se mění i dosavadní dávkový způsob práce s počítačem na interakční, který zvyšuje
produktivitu práce uživatelů počítače.

zíme na dvě části tohoto systému:
- dálkové zpracování dat (DZP) , kde se pracuje
s daty uloženými na zařízeních jiného (zpravidla
velkého) počítače,
- dálkový přenos dat (DPD), který umožňuje předávat soubory dat po telekomunikačních linkách.

Systém DPD a DZP je obecně tvořen různými zaří·
zeními vstupu a výstupu spojenými telekomunikačními linkami. Zařízení jsou k linkám připojena prostřednictvím řídicích jednotek, přičemž ke každé lince
může být připojeno několik řídicích jednotek a ke
každé řídicí jednotce několik zařízení. Tato zařízení
2. Dálkový přenos dat
-nazýváme
terminály; terminály se mohou skládat
z několika' složek (klávesnice, obrazovka, tiskárna,
Nezbytnou součástí ASŘ je systém přípravy, pořízení,
předzpracování a přenosu dat; v tomto článku se ome- pružný disk, snímač a děrovač děrných štítků nebo
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děrné pásky, atd.). Je·li linka připojena na kanál po.
čítače, jedná se o lokální terminál, je-li připojena
přes multiplexor přenosu dat, jedná se o vzdálený ter·
minál; připojení vzdálených terminálů
vyžaduje
speciální technická zařízení a programové vybavení;
těm je věnován zbytek tohoto odstavce a většina
článku.
.

Soubor pravidel pro výměnu dat se nazývá protokol;
určuje soubor řídicích znaků, abecedu, formát bloků,
bezpečnost provozu, atd. Protokoly jsou mezinárodně
normalizovány normami ISO, ECMA a RVHP a doporučeními CCITT. Nejužívanější jsou protokoly
CCITT, ISO (BSC) a HDLC; v GKP se používá pro·
tokol BSC ve třech variantách:
- BSCl - pevné linky,
, - BSC2 - komutované linky,
- BSC3 - mnohabodové linky.
3. Technické zabezpečeni
Pro DPD a DZD se v GKP používají tato zařízení:
3.1 Multiplexor
ské výroby

Telekomunikační linka (telefonní okruh) je většinou
připojen k terminálu a počítači pomocí měniče signálů
(modem-modulátor
demodulátor), který transformu.
je stejnosměrný signál na střídavý. Jestliže linka za·
jišťuje trvalé spojení počítače s terminálem, nazývá se
nekomutovaná (pevná, pronajatá). Je·li k této lince
připojen pouze jediný terminál, nazývá se dvoubodo·
vá, je· li připojeno více terminálů, nazývá se mnohabodová. Několik pronajatých linek tvoří pronajatou
síť. Linka, která zajišťuje dočasné připojení terminá·
lové sítě pouze po dobu vlastního přenosu, se nazývá
komutovaná. Spojení se provádí vytočením telefonní·
ho čísla stanice. Pokud je k lince připojeno více terminálů, může pracovat po připojení pouze jeden
(dvoubodové spojení).
Základní způsoby DZD a DPD jsou:
startstopní (arytmický nebo asynchronní), kde je
jednotkou přenosu jediný znak doplněný signály
START a STOP; tento způsob je pomalý (50 až
200 bit/s) a nedostatečně zabezpečený proti chybám; jako terminály se používají dálnopisy a mik·
ropočítače,
- binárně synchronní, kdy se přenáší celý blok zprávy
doplněný na začátku a na konci řídicími znaky
a paritní kontrolou; příjemce potvrdí vysílanou
zprávu, nebo ji odmítne, a v tom případě se přenos
zprávy opakuje. Tento způsob dosahuje větší
rychlosti (600-9600 bit/s) a umožňuje transpa·
rentní přenos dat.

-

Jedním z parametrů přenosu je použitá abeceda:
pro arytmický přenos se používá dálnopisná abeceda
MTA 2, pro synchronní přenos abeceda ASCII (KOl 7)
nebo EBCDIC (DKOI); pro přenos binárních dat se
používá transparentní formát dat, kde se Ndicí znaky
rozlišují od přenášených zvláštním znakem.
Podle směru přenosu rozlišujeme přenos:
simplexní, který probíhá pouze jedním směrem,
poloduplexní, který probíhá oběma směry, ale ne
současně,
- duplexní, který probíhá oběma směry současně.

-

přenosu

dat

EC 8403

sovět·

Multiplexor je osazen třemi synchronními adaptéry
CA 2 s poloduplexním synchronním přenosem po ko·
mutované nebo pevné telefonní lince v kódu KOI7
s přenosovou rychlostí 200-4800 bit/s. Přenos je zabezpečen příčnou a podélnou paritou nebo cyklickým
kódem CRC. čtvrtý okruh je osazen asynchronním
adaptérem TA 2 pro startstopní poloduplexní přenos
na pevných telegrafních spojích, případně pro připo.
jení osobních počítačů; rychlost přenosu 50 bit/s
v kódu MTA 2.
3.2 Multiplexor
(EC 8410)

přenosu
maďarské

dat TMX
výroby

2410

Multiplexor je řízen mikroprocesorem 8080 a umožňuje
připojení až 32 linek po komutovaných nebo pevných
telegrafních nebo telefonních linkách s POloduplexním
synchronním nebo asynchronním přenosem; přenosová
rychlost je 50-19200
bit/s v kódu DKOI, K0I7
nebo MTA 2.
3.3 Skupinový
výroby

modem

TETA

1240 maďarské

Skupinový modem zabezpečuje převod signálů z telekomunikačního okruhu na diskrétní signál pro multiplexor a naopak, samočinné volání a odpověď pro
24 účastníků, z toho 18 s automatickým volacím za·
řízením. Sériový synchronní nebo asynchronní přenos
po komutovaném nebo pevném telefonním okruhu
v kódu KOI7.
3.4 Modemy
MDS 1200 slovenské
výroby
nebo TAM 1200 maďarské
výroby
(EC 8006)
Modemy mají přenosovou rychlost 600 nebo 1200 bit/s,
zpětný kanál není připojen. Arytmický nebo synchron.
ní poloduplexní přenos po telefonním komutovaném
nebo pevném okruhu s dvoudrátovým spojením.
3.5 Terminálový
ské výroby

komplex

EC

7920

sovět·

Terminálový komplex umožňuje synchronní polo.
duplexní přenos po komutované nebo pevné telefonní
lince v protokolu BSC a kódu KOI7 rychlostí 600 až
9600 bit/s.
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Komplex se skládá z:
řídicí jednotky EC 7921 pro 32 zařízení,
abecedně. číslicové klávesnice EC 0101 se světelným
perem,
- zobrazovací jednotky EC 7927 s kapacitou 1920 znaků,
- mozaikové tiskárny EC 7934.
-

3.6 TAP

34 (EC 8534) maďarské

výroby

Programovatelný
terminál umožňuje sériový synchronní nebo asynchronní poloduplexní přenos po komutovaných nebo pevných telefonních nebo telegrafních okruzích s rychlostí 30-960 znakůjs v kódu
DKOI. Obsahuje:
- základní jednotku s mikroprocesorem 8080 a pamětí 64 KB,
- abecedně-číslicovou klávesnici EC 0101,
- zobrazovací jednotku,
- rastrovou tiskárnu TMX 120,
- 2 pružné disky osmipalcové MF 640.

Na počítači EC 1045 se provozuje operační systém
DOS-4jEC.
Operační systém má informace o lokáhúch a vzdálených terminálech uloženy v řídicích blocích:
- PUB:
obsahuje všechna přídavná zařízení počítače včetně lokálních terminálů a multiplexorů přenosu dat,
- IITMCFG: popis fyzické sítě všech (lokálních
i vzdálených) terminálů,
- II TMNET: popis logické sítě všech terminálů
uspořádaný
do stromové struktury
(obr. 2).
Podobně jako u ostatních zařízení je pro terminály
několik úrovní programového zabezpečení:
a) použití strojových instrukcí SIO, TIO atd. a fyzického přístupu je vyhrazeno operačnímu systému,

b) BTAM (Basic Telecommunication Access Method)
umožňuje generaci kanálových programů a řízení
operací vstupu a výstupu, konverze kódů, komprimaci a dekomprimaci dat, operace výzvy a analýzu
chyb. Nevýhody jsou možnost použití pouze vasembleru, komplikovanost a rezervace prostředku po
celou dobu běhu programu,
c) TAM (Telecommunication Access Method) je přístupová metoda vyšší úrovně, která používá
všechny uvedené řídicí bloky. TAM poskytuje programům několik možností komunikace (rozhraní):
- konzolové: makro TYPE, MSPRG pouze vasembleru,
- souborové: lze použít v libovolném programovacím jazyku jako sekvenční soubor a s pomocí
TLIOCS (Terminal Logical Input Output System) a SMLV (systém mapování logických vět)
kromě řádkového režimu také v obrazovkovém,
transparentním a rozšířeném režimu,
- telekomunikační: umožňuje zpracování v řádkovém, obrazovkovém transparentním nebo volném formátu. Toto rozhraní je dostupné vasembleru, Cobolu a RPG,
d) aplikační programy:
interakční editory LUISA a MED,
interakčnf dotazovací jazyk IQF a IMF,
transakční monitory DUORS a TRAM,
protokoly pro DPD: KOKUO a KERMIT, které
musí být implementovány na obou stranách
komunikační linky,
e) programové vybavení DOS-4jEC obsahuje též
kapability, které slouží ke kontrole oprávnění
přístupu k počítači pomocí hesel a prefixů programových prvků.
4.2 Terminál

T AP 34

Mikropočítač používá tzv. vývojový systém, tj. systém podprogramů a programů uložených buď v paměti PROM, nebo na pružném disku. Mikropočítač je
vybaven programovacími jazyky asembler a Basic.
Programové vybavení pro DPD je možno rovněž
rozdělit do několika úrovni:
a) použití strojových instrukcí IN a OUT je prakticky
vyloučeno,
b) soubor podprogramů PROG v paměti PROM obsahuje podprogramy pro telekomunikaci,

(2
C3
(~

(5
(8
((

CD
CE
CF

DO
01
02
03
O~
05
06
07
08

c) v paměti PROM je uložen adaptér A 2780, který
umožňuje DPD souborů dat všech zařízení mikropočítače. Na obr. 2 je označen jako terminál R4,
kde
HR4 je analogie snímače štítků,
HP4 je analogie děrovače štítků,
HT4 je analogie tiskárny.

KO
Kl
K2
K3
K~
KS
K6
K7
K8
K9

Obr. 2 Terminálová

Označení jsou odvozena z terminálu IBM 2780,
který tato zařízení měl. V praxi se ovšem jedná
o soubory na pružném disku; v závorce jsou uvedena označení týchž zařízení pro transparentní režim,
si(

GKP

d) program na pružném disku emulátor EP 3275
umožňuje připojení mikropočítače jako vzdáleného
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terminálu pro DZD v dialogovém režimu (terminály HO, H4 na obr. 2). Uživatel má k dispozici
klávesnici a obrazovku a možnost opisu obrazovky
na tiskárně (hardcopy).
.
Zatímco emulátor EP 3275 pracuje spolehlivě ve
spojení s TAM EC'1045, pro adaptér A 2780 bylo nutno
použít BTAM a výhledově se počítá se systémem
KERMIT.
Oba programy pro DPD a DZD nemohou pracovat
současně, může být připojen pouze jeden z nich, ale
adaptér A 2780 může střídat různé režimy (vstup, výstup) během jednoho připojení.

Terminálová síť je zobrazena na obr. 2. Z kořenového
uzlu ALL vedou čtyři-rodičovské uzly:
NET -'lokální
obrazovkové terminály,
PRT - lokální tiskárny,
REM - vzdálené terminály s multiplexorem EC
8403,
HUN - vzdálené terminály s multiplexorem TMX
2410.
Další úroveň tvoří skupinové uzly, které jsou pro lokální terminály pouze další logické označení, pro vzdálené terminály tyto uzly odpovídají multiplexoru
přenosu dat. V nejnižší úrovni jsou v obdélnících uvedeny fyzické terminály; lokální terminály mají vlastní
číslo zařízení uvedené v řídicím bloku PUB; pro vzdálené terminály je v bloku PUB uvedeno číslo multiplexoru a číslo fyzického terminálu v dvoubodovém
spojení je určeno jeho připojením, v mnohabodovém
spojení je číslo uvedeno v přenášených datech, takže
může pracovat několik terminálů současně.
Jediné úspěšné DZD se provozuje v ČKD Lokomo-

tivka (skupinový uzel RK) již od uvedení počítače
EC 1045 do provozu; pracuje zde několik vzdálených
terminálů celý den. Předpokladem úspěšného provozu
je zřejmě pronajatá linka a spolupráce s autory operačního systému DOS-4; i přesto se občas spojení
přeruší a nelze je obnovit, dokud se nezavede znovu
operační systém.
Ostatní vzdálené terminály byly sice připojeny, ale
nejsou v provozu z různých důvodů:
- nejsou k dispozici modemy a pevné nebo alespoň
přímé linky,
- jedná se o moderní způsob zpracování dat, který se
v projektech ASŘ neuvažuje,
- pro úspěšné zavedení a provozování je třeba úzká
spolupráce techniků, programátorů a uživatelů.
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Význam fotografie pro rozvoj geodézie
a kartografie

Vynález fotografie, ke kterému zvláště přispěli Louis
Jacques Mandé Daguerre a Joseph Nicéphore Niépce,
neobyčejně ovlivnil i vývoj oboru geodézie a kartografie. Původlú daguerrotypy však nebyly vhodné pro
technické účely. Pokrokem byl vynález jodostříbrné
kolodiové vrstvy nanesené na skleněné podložce.
Zasloužil se o něj Angličan Frederick Scott Archer
roku 1851. Od té doby mohla být fotografie aplikována
v zeměměřictví, a to především v oblasti mapování
a rozmnožování kartografických děl. A s odstupem
více než sta let byla pak fotografie využita při mi-

Ooc. Ing. Vladimír Kraus, CSc.,
Praha

niaturizaci grafických záznamů, pořízených zeměměřiči mnoha pokolení.
Kromě stěžejní aplikace fotografie ve fotogrammetrii a dálkovém průzkumu Země, kartografické polygrafii a v mikrografii, se fotografie uplatnila v řadě
dílčích úkonů. Našli bychom mnoho příkladů, kdy
fotografie doprovázela geodézii a kartografii, včetně
těch, kdy na pořízených snímcích zachycovala život
geodetů a kartografů při jejich práci.
2. Fotogrammetrie

a dálkový pruzkum Země

V roce 1839, kdy ve francouzské Akademii věd ohla-
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šoval D. F. J. Arago vynález fotografie, uvedl současně
s Gay-Lussacem, že daguerrotypii bude možné využít
v zeměměřictví. Naskytla se tu příležitost, že ruka
kresličů, zobrazující krajinu na stínítku (matnici)
stávajících kamer, bude nahražena fotochemickým
procesem a kromě toho bude objekt zobrazen naráz.
Fotografie měla učinit zadost praktickému využití
dosavadních poznatků z deskriptivní geometrie středovému promítání a perspektivě tak, jak je např.
publikoval J. H. Lambert (1759) a prakticky uplatňoval v roce 1808 Beautemps-Beaupré.
Daguerrotypy však byly unikátními fotografickými
záznamy. Bylo zapotřebí nalézt citlivé vrstvy na jiné
bázi a za nositele zvolit průhlednou podložku - sklo.
K příznivému obratu došlo roku 1851, kdy byla vynalezena již zmíněná jodostříbrná kolodiová vrstva, ke
které se přidružila roku 1864 barvocitlivá bromostříbrná kolodiová vrstva. Konečně, v roce 1871,
zveřejnil R. L. Maddox vynález suchých desek na bázi
bromostříbrné želatinové vrstvy. Pro další vývoj
měl velký význam i film, který se podařilo zavést
G. Eastmanovi v roce 1888.
Vzápětí po vynálezu jodostříbrné kolodiové vrstvy
byla ověřena předpověd o využitelnosti fotografie
v zeměměřictví, a to nejprve pracemi lokálního významu. Průkopníci si počínali obdobně jako jejich
předchůdci s tím rozdílem, že nestrávili u stínítka kamery dlouhé hodiny kresbou, ale zhotovili snímky.
Sestrojení plánu z fotografických obrazů se potom
realizovalo průsekovou metodou (obdobou metody
protínání vpřed) ze dvou daných a polohou určených
stanovisek. Tímto postupem byly pořízeny v leteeh
1853-1855
plk. Langloisem fotografie o postupu
obléhání okolí Sevastopolu a zhotoveno panoráma
a polohopisný plán. Vážnou překážkou při mapování
byly tehdy horské krajiny. Tak v letech 1858-1868
použil důstojník A. Civiale pro geologické mapování
Pyrenejí a Alp fotografie. V Rakousku si vypomohli
fotografií při trasování v nepřístupných a skalnatých
krajinách (r. 1865 A. Gentilili a následovníci). Řada
dalších úspěšných prací s využitím fotografie podnítila
k mapování větších celků. Ve Francii pořídili pomocí
fotografie plán okolí pevnosti Grenoblu v měřítku 1 : 5000 s vrstevnicemi v intervalu 10 m, když nasnímkovali území o rozloze 2000 ha. Ještě větší snímkování podnikli v okolí města Langres (5600 ha).
Výsledkem byl plán 1 : 5000 s vrstevnicemi po pěti
metrech.
Na programu byly i plány měst. V roce 1862 se
pokusil prof. K. Kořistka sestrojit plán Prahy ze
snímků pořízených z Petřína a Hradčan. V roce 1864
předložil plk. A. Laussedat plán části Paříže zhotovený
z fotografických snímků z vyvýšených míst. Plán
dobře souhlasil s plánem pořízeným geodeticky roku
1839 Emmerym.
Práce se množily. Bylo také opuštěno pevné stanovisko na zemi a kamera se přemístila do upoutaného
balónu. Učinil tak roku 1858 C. F. Tournachon, zvaný
Nadar. Rok nato to zopakoval s balónem nad bojištěm
u Solferina. Řada prací svými výsledky prokazovala,
že fotografii lze s výhodou použít pro mapování.
Poznenáhlu se začala formovat nová měřická metoda,
která. bude nazvána fotogrammetrií. Podle toho, zda
bude mít kamera (správněji měřicklÍ. kamera)

stanovisko na zemi či v nadzemském prostoru, se rozdělí na pozemní a leteckou.
Fotografie umožnila navození dojmu zmenšeného
a přitom plastického modelu území. Rozhodujícím
momentem bylo uplatnění stereoskopie a vynález
stereokomparátoru matematikem Zeissových závodů
v Jeně dr. C. Pulfrichem (1901). Jev stereoskopie byl
ve vznikající metodě náležitě využit. Příkladem
z Čech je zaměření vyšehradské stráně z podnětu
prof. J. Pantoflíčka a zhotovení plánu v roce 1911
v měřítku 1 : 500 (viz obr. 1). O čtyři roky později
prof. Fr. Novotný stereofotogrammetricky
zaměřil
hrad ~a:lštejn a prof. J. Pantoflíček tvrz v Kralovicích
u Uhrmevse.
Průkopníky fotogrammetrie se staly především vojenské topografické služby států - Vojenské zeměpisné ústavy (VZÚ). Je známo, že v ČSR použil VZÚ
pozemní fotogrammetrii poprvé v roce 1922 pro účely
mapování a v roce 1927 začal s leteckou fotogrammetrií. V období mezi dvěma světovými válkami se
používalo letecké fotogrammetrie při mapování ve
středních měřítkách. V poválečném období (v roce
1946) bylo význačnou prací vyhotovení mapových
podkladů pro 214 válkou zničených obcí. Práci Erovedl Fotogrametrický ústav pre Slovensko (FOTÚS).
Mezi další významné práce patří zejména topografické mapování v měřítku 1 : 25000 v letech 1952 až
1957 (převážně metodou letecké fotogrammetrie)
a topografické mapování v měřítku 1 : 10 000 v letech 1955-1965,
též převážně metodou letecké fotogrammetrie. Počínaje rokem 1962 se podílí fotografie
v rámci rozsáhlé účasti letecké fotogrammetrie na vyhotovení Základní mapy velkého měřítka 1 : 1000,
1 : 2000 a 1 : 5000 (původní název byl Technicko-hospodářská mapa) s předpokladem ukončení v roce 2010.
S přibývajícími zkušenostmi probíhal proces zpětného působení fotografovaných objektů a území na
fotografii - na konstrukci komor a vlastnosti materiálů. Bylo třeba zkonstruovat celou řadu zařízení,
která z pořízených snímků finalizovala proces zhotovení mapy. Díky této metodě vznikla nová odvětví
jemné mechaniky a optiky.
Snaha po co největším objemu zaznamenaných in·
formací vyžadovala speciální fotografický materiál.
V ČSR se o první výrobu desek zasloužili bratří
Reinerové v Kutné Hoře. V roce 1919 zde zfídili továrničku s názvem René a již v roce 1926 vyráběli
speciální desky pro leteckou fotogrammetrii. Dnes je
fotografický materiál pro fotogrammetrii náročným
výrobkem několika světových firem.
Novým podnětem pro fotografii, zabývající se snímkováním zemského povrchu, byl dálkový průzkum
Země (DPZ). Záměr poskytnout všeobecné i speciální
informace o území se začal opírat o zvlášť vyrobené
černobílé negativní izopanchromatické a infrachroma·
tické materiály. Maximum spektrální citlivosti infrachromatických materiálů bylo posunuto do oblasti
840-850 nm. Dále se začaly používat barevné materiály v přirozených barvách a barevné infračervené
(spektrozonální) filmy nepravých barev.
Spektrozonální filmy pro účely dálkového průzkumu
se vyrábějí jako dvou či třívrstvé, na nichž se obraz
vytváří přímo v nepravých barvách. Jedna z vrstev
je vždy infrachromaticklÍ. (citlivlÍ. v pásmu 670 až
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Měřítko situace 1·2000
tot snímky zmenšeny 1·4
Obr. 1Stereofotogrammetrické měření vyšehrad8ké 8tráně
prof. Pantoflíčkem v roce 1911

900 nm), zbývající jsou citlivé ve viditelné oblasti
spektra: Materiály vyžadují náročný zpracovatelský
proces ..
Nejrozšířeněj ší metodou dálkového průzkumu v uplynulých dvaceti letech se stala metoda mnohozonálního
(multispektrálního) snímkování, kdy jeden a týž objekt
či část území se fotografuje v různých, relativně
úzkých, spektrálních pásmech ve viditelné a blízké
infračervené oblasti spektra. Výsledkem je fotografická
informace, která je pro dané pásmo charakteristická
jak tonální strukturou, tak distribucí optických hustot.
V následných zpracovatelských etapách se z primárních snímků zhotovují černobílé kopie a barevné
syntézy. Výsledků fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země, pořízených složkami geodézie a kartografie, začalo využívat mnoho vědních a technických
oborů.

uplatňovala fotografie v 19. století v civilní a jinak ve
vojenské kartografické službě. Důvodem byly stáva·
jící technologie a potřeba map různých měřítek. Hlavní
náplní civilní služby byla reprodukce katastrálních
map, kterou se zabýval Litografický ústav ve Vídni
zřízený dnem 13. prosince 1818. Pro zhotovení tiskové
formy katastrálních map se používala kamenorytina
vynalezená A. Senefelderem v roce 1796, která se
obešla bez fotografie. Technologie kamenorytiny kamenotisku se používala až do počátku 20. století,
tedy bezmála sto let.

3. Kartografická polygrafie

Je třeba poznamenat, že reprodukční fotografii také
nebylo možné ihned uplatnit při rozmnožování ka·
tastrálních map tiskem z fotochemicky vyhotovených
forem. V roce 1839 byly sice Mungo Pontonem odkryty
možnosti zhotovit tiskovou formu z průsvitných podkladů pomocí chromovaných koloidních látek, ale
z daguerrotypů se to nedařilo.

Aplikace fotografie pro účely rozmnožování kartografických děl patří též k nejstarším. Zcela jinak se však

Zcela jinak se promítal vynález fotografie do reprodukce map zhotovených vojenskou kartografickou
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K nejdůležitějším fotografickým reprodukčním zaslužbou. Stalo se tak již roku 1854 v Rusku a roku 1860
řízením patřila a dosud patří velkoformátová kamera.
v Dépot de la Guerre ve Francii. V roce 1860 byla
Kamery se stavěly ze dřeva. Jednu z prvních kamer
zavedena fotografie ve vídeňském VZÚ. Ve jmenovaznázorňuje obr. 2. Dřevo bylo postupně nahrazeno
ných ústavech se využívalo vlastnosti fotografie nejen
kovem a roku 1914 konstruuje firma Falz a Werner
reprodukovat předlohu ve stejné velikosti, ale přev Lipsku stativ celokovový. Osvětlení předloh se
devším snadné možnosti pořízení její zmenšeniny nebo
v prvních počátcích muselo obejít s denním světlem.
zvětšeniny. Ve vídeňském VZÚ byla například ztopoSluneční světlo bylo na předlohu usměrňováno pomocí
grafických map, které pocházely z let 1869-1884,
zrcadel. V další etapě - kolem roku 1880 - bylo již
odvozena speciální mapa 1 : 75000 (720 listů), a to
zaznamenáno použití elektrických obloukovýc1} lamp.
tím způsobem, že pro čistokresbu byly vyhotoveny
nejprve podklady v měřítku 1 : 60 000 a ty pak opět
V roce 1923-1925 byla postavena v Praze budova
zmenšeny do tiskových podkladů v měřítku 1 : 75000.
Vojenského zeměpisného ústavu. Patřila tehdy k nejObdobně se setkáme s použitím fotografie např. při
větším stavbám moderní Prahy. Oddělení reprodukční
tvorbě generální mapy Evropy 1 : 300000 ve 190 lis- fotografie bylo vybaveno vestavěnou (stěnovou) katech, přehledné mapy střední Evropy 1 : 750000 ve
merou pro velikost snímku 150 X 150 cm (!). Kameru
45 listech a jinde. Fotografie se také uplatnila při vypostavila firma V. Koula z Prahy podle návrhu VZÚ.
dání série školních map Čech v měřítku 1 : 25 000 K zamezení otřesů spočívala na 5 m hlubokém pod(1'. 1884).
stavci, který ji odděloval od vlastní budovy.
Druhým úkolem byla samotná technologie zhotoPrvní objektivy (Voigtliindrův orthoskop ve vívení tiskové formy. Vojenská služba využila již zdoko. deňském VZÚ) byly nahraženy širokoúhlými aplanáty
naleného způsobu přenosu obrazu na litografický
mnichovského optika Steinheila (1'. 1866). Mezi nové
kámen a zinkovou desku, tj. zhotovení tiskové formy
objektivy patřil apochromát, jehož parametry vypofotolitograficky a zinkograficky. Fotolitografie byla
četl roku 1886 Ernst Abbe (1840-1905), a anastigmát,
ve vídeňském VZÚ zavedena v roce 1865. O čtyři roky
o jehož výpočet se zasloužil roku 1981 Paul Rudolf.
později, v roce 1869, zavedl gen. E. Mariot namísto
Bylo též nutné se vyrovnat s potřebou stranově
pracné mědirytiny produktivnější heliogravuru (fotosprávných negativů, jak to vyžadovala heliogravura.
galvanografii, fotogravuru, heliografii). Heliogravura
Ve Vídni si např. kolem roku 1880 poradili tak, že fotoplně využila fotografický negativ k přenosu mapového
grafovali na desky, které byly citlivou vrstvou odvráobrazu na měděnou desku. Heliogravurou byly např.
ceny od objektivu.
zhotoveny zmíněné speciální mapy 1: 75000. Po
Významnou roli v uplatnění fotografie v technoloroce 1918, kdy byla kartografická díla delimitována do
nástupnických států Rakousko- Uherska, rozvíjela se giích reprodukčního zpracování map sehrál citlivý
materiál na bázi jodostříbrné kolodiové vrstvy, nanefotografie ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze
(zřízen 15. 10. 1919).
sené na skleněné podložce. Tento tzv. "mokrý koloVe vojenské kartografické službě se uplatnila fotodiový proces" se v kartografické polygrafii udržel více
grafie velice brzy, zatímco v civilní službě až na zanež sto let. Proces dovoloval zhotovit negativy
čátku našeho století. V této době se začínají dosud
v potřebných velikostech, zčernání bylo dokonalé,
rozdílné technologie sjednocovat a výsledkem je rozjemné čáry velmi precizní. S výhodou se využívalo
množování map ofsetovým tiskem. Zásluhu na tom
vlastností vrstvy, na které bylo možno snadno prorývat nekvalitně zobrazené čáry. V případě topogramá právě fotografie, která umožňuje snadné fotochemické zhotovení tiskové formy. Na počátku
fických map 1 : 25 000 se ve vídeňském vZú používal
20. století téměř zanikla kamenorytina, udržuje se zahalený snímek vrstevnic, které se na kolodiové
vrstvě proryly. Tímto postupem umožnila fotografie
však nadále heliogravura. Postupně však z technologie
přesný soulad polohopisu s vrstevnicemi a současně
výroby map zmizela obdobně jako původní fotolitovysokou kresličskou - ryteckou kvalitu vrstevnic.
grafie.
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Způsob rytiny na zahaleném negativu byl jako pro.
fesionální pracovní postup svým způsobem ojedinělý
a později byl převzat i civilní službou v případě polohopisných map obnovovaných rytinou nebo doplňovaných V'rstcvnicemi. Vrstvu bylo možno sloupnout
a pořídit stranově správný negativ, i když s rizikem
velké deformace obrazu. Přesto se s tímto úkonem
setkáváme ve vídeňském VZÚ v případě zhotovení
stranově správného negativu pro heliogravuru.
Jodostříbrný kolodiový proces dlouho přetrvával
i v období, kdy již byla známa suchá halogenidostříbrná želatinová vrstva. Fotografický materiál se
suchou citlivou vrstvou se uplatnil při reprodukci map
až po druhé světové válce, kdy byla vyrobena rozměrově stabilní plastová podložka. Nevýhodou jodostříbrné kolmtiové vrstvy byla necitlivost vůči bar·
vám. V dalším období se proto fotografie, díky citlivosti materiálů k barvám, stala důležitým pomocIÚ'
kem phsestavitelských pracích a to v případě, že bylo
zapotřebí zhotovit negativ se zdůrazněním nebo potla.
čením některého barevného prvku na snímaném podkladě. S úspěchem se používalo bromostříbrné kolo·
diové vrstvy již kolem roku 1900 ph tvorbě speciálních
map 1 : 75000 ve vídeňském VZÚ. Příslušná vrstva,
později nahražená halogenidostříbrnou
želatinovou
vrstvou, se začala uplatňovat ph zhotovování sad
barevných výtažků pE tisku kartografických děl
doprovázených ilustracemi.
Fotografie také odstranila pracné navozování dojmu
plasticity terénu pomocí různých ručIÚch manýr, a to
jak na litografickém kameni, tak měděné desce. Důležitým mezníkem byl vynález autotypické sítě roku
1881 Jiřím Meisenbachem. Po zdokonalení v r. 1888,
spolu se způsobem zhotovení barevných výtažků,
otevřela cestu k barevným ilustracím kartografic.
kých děl.
Závěrem lze Í'Íci, že díky fotografii bylo možno
postupně opustit pracné zhotovováIÚ tiskových forem
pro rozmnožování map. Postupně se zdokonalovalo
zhotovování tiskových forem z negativu a pozitivu
a usnadňovala se cesta k ofsetovému tisku. Díky
fotografii mohly být mapy okrajově též reproduková.
ny knihtiskem, hlubotiskem i různými reprografickými
technikami.

začalo uvažovat o širším využití. V šedesátých letech
se začal formovat obor reprografie. Ve světě docházi
ke zvažování výhod o prospěšnosti malých formátů.
V ČSSR se zavádí mikrosnímkování v oboru geodézie
a kartografie v sedmdesátých letech. Výsledky vý·
zkumu i poloprovoz prokázaly, že fotografie má zde
své opodstatnění a to jak ve formě mikrosIÚmku, tak
mikrofiše. Provozně se začala zpracovávat rozsáhlá
dokumentace operátu pozemkového katastru a evidence nemovitostí. Úvahy a aplikace začaly současně
směřovat do mikrofilmování kartografických děl a do
oblasti výpočetní techniky. Fotografie přispěla technikou mikrofilmu k progresivním formám dokumen·
tace výsledků geodetických a kartografických prací.
Současně zvýšila i úroveň jejich operativIÚho využívání.

'1. Mikrografie

[4] Methods and processes adopted for produet ion of
the maps ofthe Ordnance Survey. Vydáno anglickou
vládou r. 1875.
[5] HANNOT: La photographie dans les armées. 1876.
[6] RODRIGUE, J.: La section photographique et
artistique de la direction générale des travaux géographiques du Portugal. 1877.
[7] WATERHOUSE, J.: The application of photography to the reproduction of maps and plans by
the photomecanical and other processes, etc. 1878.
[8] SCHIKOFSKY, K.: Reproduktionsverfahren zur
Herstellung von Karten. Wien 1880.
[9] VOLKMER, O.: Die Technik der Reproduktion von
Militar-Karten und Planen. Wien-Pest-Leipzi"

Mezi nejmladší aplikace fotografie v oboru geodézie
a kartografie patří mikrografie. Přes skutečnost, že
k miniaturizaci dokumentů fotografickou cestou došel
již v roce 1871-72 René Dargon, zůstala možnost
zmenšit grafický záznam nevyužita. I v jiných oborech
bylo využití sporadické, i když mikrofilmu byla upra·
vována cesta. V roce 1913 konstruoval Oskar Barnack
Leicu, která byla zdokonalena a u vedena do sériové výroby v roce 1927. Byl tak zaveden zmenšený formát
sIÚmku, což si vynutilo výrobu fotografických mate·
riálů s vysokým rozlišeIÚm, z nichž by bylo možno
pořizovat kvalitní zvětšeniny. V těch letech se již
slúmkují dokumenty kamerou Kodak na film šíře
16 mm.
Teprve po druhé světové válce, kdy již do obecného
podvědomí pronikly výhody mikrosnímkování, se

Fotografie se stala významnou složkou mnoha tech·
nologií v oboru geodézie a kartografie. V jejím sto·
padesátiletém vývoji zejména vznikla moderní mě·
řická metoda fotogrammetrie. Fotografie byla
účelně začleněna do procesu rozmnožování kartogra.
fických děl a významně se podílí na dokumentaci
i operativním využívání výsledků geodetických a kar.
tografických prací z minulosti i současnosti.

Uvádím knižní publikace, které byly věnovány aplikacím fotografie ve fotogrammetrii a kartografické polygrafii v prvních padesáti letech její existence (1839 až
1889).

Fotogrammetrie:
[1] KOPPE,

K.: Photogrammetrie oder die Bildmesskunst. Braunschweig 1882.
[2] BON, DR. G. LE: Les levés photographiques et la
photographie en voyage. Paris 1889.
[3] KOPPE, K.; Die Photogrammetrie. Weimar 1889.

Kartografická

polygrafie

-

rep1'odukční

fotografie:

1885.

Do redakce došlo: 16. 5. 1989
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celý rad opatrení súvisiacioh s prestavbou hospodárskeho mechanizmu v podmienkach rezortu.

Koordinačná porada pracovníkov
rezortu SÚGK k úlohám roka 1989

Koordinačné porady (KP-predt,ým
aktívy 1)) vedúcich hospodárskych pracovníkov re7~ortu Slovenského
úradu geodézie a kartografie
(SUGK), predsedov
ZO KSS, ZV ROH a ZO SZM, ako aj vedúcich brigád
socialistickej práce (BSP) a komplexných racionalizačných brigád, ďalej najlepších pracovníkov z významných pracovných úsekov organizácií rezortu sa stali už
tradíciou a rniestom otvorenej výmeny názorov na
costy, formy a spósoby zabezpečovania stále rastúcioh
úloh plánu.
Takúto 21. KP, v jubilejnom roku 3~: výročia zjednotenia geodetiokej služby (qS) v Ceskoslovensku
a 20. výročia vzniku rezortu SUGK, zvolali. do Domu
ROH v Bratislave v dřlOOh9. a 10. 3. 1989 SUGK a oddelenie pre stranícku
prácu v poInohospodárstve,
potraviná;rskom priemysle, lesnom. a v~dnom hospodárstve UV KSS spolu so Slovenskyrn vyborom Odbo·
rového zvazu (SVOZ) pracovníkov štátnych orgánov,
peňažníctva a zahraničného obchodu.
Účelom KP bolo zhodnotiť výsledky plnenia úloh
plánu rezortu za rok 1988, ako aj zabezpečenie plnenia
úloh plánu na rok 198!! a 8. paťročnice z hIadiska záve·
rov XVII. zjazdu KSC a zjazdu KSS rozpracovaný oh
na podmienky rezortu.
KP otvoril a jej prvú časť viedol Ing. J. Vačko,
vedúci odboru na oddelení pre stranícku prácu v pofnohospodárstve,
potravinárskorn
priemysle,
lesnom
a vodnom hospodárstve ÚV KSS, ktorý v.úvode pri·
vítal 107 účastník ov porady, hosťov JUDr. A. Ka·
pusňákovú,
predsedníčku SVOZ pracovníkov štát·
nych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu,
doc. Ing. I. Mitášovú,
CSc., vedúcu Katedry geodetických základov Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a členku Kolégia
predsedu SÚGK a ospravedlnil neúčasť In.g. Š. Murína, prvého podpredsedu vlády SS~. Ďale) v krátko·
sti pripomenul význam 10.zasadania UV KSC a povedal,
že úlohou KP je zmobilizovať všetkých pracovníkov
rezortu za splnenie úloh roku 1989 a celej 8. paťročnice,
ako aj úloh prestavby, ktorá neprebieha fahko a bez
problémov. Zdóraznil dóležitosť roka 1989 a označil
ho ako rok prípravy XVIII. zjazdu KSČ a zjazdu KSS.
Potom .odovzdal slovo Ing. O. Michalkovi,
predsedovi SUGK.
Predseda SÚGK v obsiahlom vystúpení zhodnotil
dosiahnuté výsledky v plnení úloh rezortného plánu
za rok 1988 a upozornil na najdóležitejšie úlohy roka
1989. Konštatoval, že tak ako v prvých dvoch rokoch
8. paťročnice aj v jej treťom roku rezort dosiahol dobré
výsledky a všetky úlohy vyplývajúce zo štátneho plánu
a štátneho rozpočtu sa splnili a v žiadúcich smeroch aj
prekročili. Kladne hodnotil najma tú skutočnosť, že
rozhodujúce ukazovatele stanovené pre kontrolu a hodnotenie plnenia plánu ako celku splnili všetky organi.
zácie rezortu, a to tak v korunách, ako i v merných jed.
notkách. Vyzdvihol výsledky pracovnej iniciatívy a zá·
viizkového hnutia, ktoré sú významným činitefom pri
zabezpečovaní plnenia plánu a ktoré aj v roku 1988
priaznivo ovplyvnili hospodárske výsledky, keď všetky
organizácie rezortu svoje zaviizky splnili aj prekročili.
Zdóraznil, že rok 1988 bol v pomere k predchádzajúcim
rokom osobitný tým, že v jeho priebehu sa realizoval

1) Prvý

aktív sa konal pred dvadsiatimi rokmi v Bra·
tislave dňa 20. 6. 1969. Pozri "Celo slovenský aktív".
Geodetický a kartografický obzor, 15/57, 1969, č. 7,
s. 180.

V ďalšej časti predseda SÚGK oboznámil KP s hlav·
nými úlohami roka 1989. Povedal, že úlohy budú náročnejšie lebo sa budú zabezpečovať súčasne s aplikáciou
nových zásad hospodárenia.
Tvorbu hospodárskyoh
plánov na rok 1989, v cenách a metodike roku 1988,
zabezpečovali organizácie v úzkej spolupráci s odboro·
vými organizáciami, kt.oré účasť pracujúcioh na ich
tvorbe organizovali. SUGK na rok 1989 zabezpečil
v podnikoch Geodézie ďalšie zvýšenie objemu výkonov
smerovaných
na poskytovanie
služieb obyvateIom,
čo má viesť predovšetkým k rýchlejšiemu vybavovaniu
objednávok občanom. Poukázal na pretrvávajúci problém, a to nepostačujúcu vybavenosť organizácií kvalitnými prístrojmi, stroj mi a zariadeniami,
ktorých
dodávky možno realizovať len dovozom z nesocialistických štátov. Dovozný limit z nesocialistických štátov
stanovený rezortu vykrýva len čiastočne potrebu dovozu žiadanej techniky. Dalej z roka na rok sa v rezorte
zhoršuje situácia v služobnej autoprevádzke.
Tieto
problémové okruhy SÚGK už viackrát a na róznych
úrovniach požadoval riešiť, zatiaf však neúspešne.
Zdóraznil, že prestavba hospodárskeho
mechanizmu
musí byť bezprostredne spatá s rastom produktivity
práce, na základe intenzívneho využívania vedecko-technického rozvoj a, s prioritnou snahou urýchlcne
zavádzať do praxe nové techniky a technológie, ako
vyplývajú z riešenia výskumných úloh, ako aj zavádza·
nie automatizácie, a tým aj elektronizácie, do hlavných
činností rezortu.
Pri kladnom hodnotení výsledkov sucasno poukázal
na niektoré nogatívno javy pretrvávajúce z minulých
období a zdóraznil nutnosť ich dóslodného odstraňovania.
Na záver predseda SÚGK vyslovil presvedčenie, že
náročné úlohy plánu roka 1989 sú splniterné, i v podmienkach
prechodu
hospodárskych
organizácií
na
štátne podniky.
Jng. I. Horňanský,
CSc:' námos~ník pre_dsedu
SUGK, zhodnotil 35 rokov zJednoteneJ GS v Ceskoslovensku. Pripornenul 70. výročie podpísania dekrétu
V. I. Lenina o zriadení Hlavnej správy geodézie a kar·
tografie v Sovietskom zvaze (15. 3. 1919), ktorý sa stal
motiváciou
pri zriadení Ústřední
správy geodézie
a kartografie a jej oblastného orgánu Správy goodézie
a kartografie na Slovensku (1. 1. 1954). Osobitno zhodnotil vývoj organizačnoj štr\}ktúry v SSR od 1. 1. 1969,
t. j. od zriadenia rezortu SUGK. Povedal, že 35 rokov
zjodnotonoj GS a najma obdobie od roku 1969 možno
hodnotiť ako obdobie dynamického rozvoj a goodézie
a kartografio na Slovensku. V závere vystúpenia vyzval
3357 pracovníkov rezortu SÚGK (z toho 51,5 % žien)
podielať sa a byť aktívnymi účastníkmi prestavby
hospodárskeho mechanizmu.
Druhú
ňanský,

časť KP, t. j. diskusiu, viedpl Ing. I. Hor·
CSc., nárnestník predsedu SUGK:

Ing. J. Vačko, vúdúci odboru oddelenia pre stranícku prácu v pofnohospodárstve,
potravi,nárskom
priemysle, lesnom a vodnom hospodárstve UV KSS,
ocenil dosiahnuté výsledky rezortu za rok 1988 a po·
ďakoval za vykonanú prácu. Povedal, že takéto vý.
sledky a iniciatívu bude naša spoločnosť potrebovať
v nasledujúcom období stále viac. Zdoraznil, že prestav.
ba hospodárskeho mechanizmu sa stáva jednou zo zá·
kladných úloh našej spoločnosti a pri jej realizácii sa
treba zamerať na nový systém ekonomiky. Realizácia
zákona o štátnych podnikoch si vyžaduje zmeny nie len
v centre ale i v podnikoch. Ide o zložitý proces, v ktorom
zmeny podporené ciefavedomou organizátorskou prácou
KSS, ROH a spoločenských organizácií, pričom strana je
iniciátorom, musia smerovať v presvedčenie všetkých
pracovníkovo
potrebe správnosti týchto zmien a že. si
ich vyžaduje doba dynamického rozvoj a demokratlC'
kého centralizmu.
V politicko.organizátorskej
práci
bude strana naďalej zastupovať vedúcu úlohu i v nových
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podmienkách, pncom bude vytvárať priestor pre nestraníkovo Na záver vyslovil presvedčenie, že pracovníci
rezortu aj v roku 1989 vynaložia úsilie na splnenie stanovených náročných úloh a ciefov.
JUDr. A. Kapusúáková,
predsedníčka SVOZ pra·
covníkov štátnych orgánov, peúažníctva a zahraničného
obchodu, poďakovala za aktivitu a angažovanosť kolektívov a jednotlivcov pri plnení úloh plánu, ďalej za
splncné socialistické závazky a pracovnú iniciatívu
v roku 1988. Informovala o prestavbo v odboroch.
Zdóraznila význam kolcktívnych zmlúv, ktoré aj keď
v roku 1989 neboli konzultované ani registrované aj
naďalej plnia dóležitú úlohu. Odporúčala venovať pozornosť novelizovanému
Zákonníku práce tak, aby
všetci pracovníci poznali jeho obsah. Pripomenula
spresnený okruh otázok prerokúvaných na členských
seh6dzach (konferenciách) ZO ROH, platný od 1. 1. 1989
(pozri Spravodajca ROH, 1989, č. 1, S. 8) a odpovedala
na otázky z diskusie týkajúce sa odborárskej štruktúry
a samostatnosti ZV ROH v nových podmienkach. Sfúbila podporu a pomoc SVOZ pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu prostredníctvom Slovenskej odborovej rady pri oprávnených
požiadavkách na prístrojovú, počítačovú a rozmnožovaciu techniku a na motorové vozidlá. Záverom vvzvala
pracovníkov rezortu k ďalšiemu rozvoj u pracovnej
iniciatívy na počesť význgtmných výročí a najma na
počesť XVIII. zjazdu KSC a zjazdu KSS.
V diskusi i ďalej vystúpili
riaditelia
orgamzacll,
predsedovia ZO KSS a ZV ROH, jeden predseda Rady
pracovného kolektívu a jeden zástupca hospodárskeho
strediska (spolu 19).
Diskutujúci s pocitom hrdosti informovali KP o splnení hlavných úloh roka 1988 aj keď mali ťažkosti a problémy. Poukazovali na nepriaznivú situáciu v prístrojovej (fotogrmnetrickej a geodetickej) a ro:l:množovacej
technike, na ť,ažkosti so zavádzaním a využívanÍIn automl.ttizácie (podfa "Koncepcie automatizácie
rezortu
SUGK na obdobie 1988--1995") pre nedostatok výpočtovej techniky na našom trhu, na vefmi nevhodný
systém nákupu osobnÝ'ch ochranných pracovných prostriedkov cez REMPO, ale aj na systém odmeúovania,
pretože II. etapa ZEUMS nevystihuje systém diferenciácie v odmeúování pracovníkovo V diskusných príspevkoch bolo však aj presvedčenie a odhodlanie splniť
náročné úlohy roka 1989 a celej 8. paťročnice. Z diskusie
vyplynuli pre vedenie rezortu SÚGK viaceré podnetné
návrhy.
Na záver diskusie boli prednesené a účastníkmi KP
jednomysefne schválené "Stanovisko účastník ov KP
k vyhláseniu Predsedníctva
ÚV KSČ k 41. výročiu
Víťazného februára" a "Prevolanie účastníkov KP"
o orientácii pracovníkov rezortu SÚGK na zabezpečenie
splnenia plánu hla 'mých úloh roku 1989.
Ing. O. Michalko,
predseda SÚGK, v závere
kladne zhodnotil priebeh KP a povedal, že odchádza
s dobrým poeitom a s presvedčením, že všetky organizácie pochopili zmysel prestavby. Zdóraznil, že hodnota
odovzdaných závazkov vyše 10000000 Kčs dáva optimizmus na prekonanie prekážok prechodného obdobia
prestavby organizačnýeh štruktúr rezortu. Poďakoval
za aktívnu účasť a požiadal prítomných, aby pracovnú
atmosféru KP preniesli do pracovných
kolektívov
a BSP, aby rezort geodézie a kartografie aj v podmienkach nového hospodárskeho mechanizmu si naďalej
výsledkami svojej práce udržal také postavenie v spoločnosti, ktoré mu opodstatnene patrí.
zástupca

Ing. Ján Vanko,
vedúceho redaktora GaKO

Upozorňujeme čtenáře, že se v současné době v souvislosti se změnou maloobchodních cen periodického tisku projednáVá úprava ceny i našeho časopisu s platností od 1. 1. 1990. O vyřešení této otázky budeme čtenáře informovat v příštím čísle, GaKO č. 12/1989.

Seminár "Meranie posunov
na vodohospodárskych stavbách"

V, dúoc.h 3.-5. mája 1989 usporiadal §lovenský výbor
heodetlCko-kartografickej spoločnosti CSVTS, Odborná
skupina 1701 inžinierska geodézia a Pobočka ČSVTS
pri Vodohospodárskej výstavbo, š. p.,Bratislava v Senci
celoštátny sominár "Meranie posunov na vodohospodárskych stavbách".
Seminára sa zúčastnilo 57 pracovníkov
(obr. 1)
z vybraných podnikov, vysokých škól a výskumných
ústavoch, ktorí sa zúčastúujú pri meraní a vyhod.n~covaní posunov na vodohospodárskych stavbách v rámci
technicko-bezpečmostného dohfadu (TBD).
Náplňou seminára bola výmena skúseností a poznatkov z merania posunov na vodohospodárskych stavbách
a bola orientovaná z hfadiska zabezpečenia TBD na
vodných dielach (VD) na využitie modernej meracej
a výpočtovej techniky.
Počas druhého a trotieho dúa seminára sa uskutočnili
exkurzi o na VD Kráfová nad Váhom a na VD Gabčíkovo, spojené s odborným výkladom.

Obr. 1Časť úéastnikov seminára
V troch blokoch boli prednesené nasledujúce referáty,
ktoré dali dobrý podnet na bohatú diskusiu;
Hummel,
J.; Merania posunov v činnosti technicko-bezpečnostného dohfadu
B e ň á k, M. ; Špeciálne geodetické merania odboru
TBD Vodohospodárskej výstavby na vodohospodárskych stavbách SSR
Medvecký,
L.; Geodetické výpočty pri deformačných
meraniach na vodohospodárskych
dielach
Beňák,
S.; Deformačné merania na vodnom diele
Gabčíkovo
Jan e k, J.; Horizontálne
a vertikálne posuny VE
Gabčíkovo a jej okoIia
Beňák, M.; Meranie posunov a deformácií na vodnom
diele Kráfová
Smolár,
J.; Deformačné meranie na vodohospodárskej nádrži Starina
Chovan,
J.; Meranie posunov a deformácií na vodných dielach Hričov a Považská Bystrica počas revízie
v roku 1988
Cebecauer,
D. - Štubúa,
J.; vývoj vodorovných
posunov zemnej hrádze vodného diela Liptovská Mara
v období 1976--1988
Petráš,
J. Čerúanský,
J. Barica,
P. Salkovič,
L.; Dlhodobé fotogrametrické
kontrolné
meranie zemnej priehrady Bukovec
Plánička,
A.; Zaměření přiváděčů PVE Černý Váh
světelnými řezy
J aku bka, 1.; Geodetické sledování sesuvů
Leitmann,
E.; Využitie presných dÍžkových meraní
na určovanie priestorových
deformácií
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Jakubec,
v.; vývoj modulované frekvence ME 3000
v závislosti na čase a tlaku
Procházka,
P.; Využití laserového teodolitu v praxi
TBD
Kala, A.; Programové vybavení mikropočítače pro
výpočty při měření posunů stavebních objektů
Lukáč,
S.; Súčasné trendy merania a vyhodnocovania deformácií priehrad
Zo seminára

bol vydaný

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ A ORGANIZACi
RESORTU ČÚGK A SÚGK
XV. ročník celoresortní střelecké
soutěže o Putovní pohár předsedy ČÚGK

zborník prednášok.

Prednesené referáty a bohatá diskusia pracovníkov,
ktorí sa bezprostredne touto problematikou zaoberajú,
naznačili a poukázali na ďalšie možnosti efektívneho
vykonávania týchto prác, najma na širšie možnosti
využívania vedeckých poznatkov v praxi, a to aj intenzívnejším zavádzaním modernej meracej a výpočtovej techniky.
Na záver seminára bol i prijaté nasledujúce odporúčania:
1. Pokračovať aj naďalej v doslednom uplatňovaní jednotlivých
ustanovení
vyhlášky
č. 169/1975
Zb.
(O odbornom TBD) v praxi.
2. V rámci racionalizácie geodetických prác na VD:
- zabezpečovať pracoviská modernou meracou a výpočtovou technikou,
- využívať vo vačšej miere poznatky
vedeckovýskumných pracovísk a vzájomne spolupracocovať pri tvorbe a výmene výpočtových programov,
- zabezpečiť u metrologických pracovísk testovanie
geodetických
elektronických
prístrojov.
3. Pre ďalšie skvalitnenie predmetných prác v rámci
TBD:
- využívať nové met6dy merania,
- skvalitniť realizáciu vyhodnocovania a interpretácie výsledkov s kompletným zohIadnením všetkých faktorov, vplývajúcich na správanie sa vodohospodárskych
objektov,
- spolupracovať s predstaviteImi príbuzných disciplín, .geol6gmi, geotechnikmi,
hydrotechnikmi,
informatikmi a automatikmi.
Možno konštatovať, že seminár splnil vytýčené ciele.
Z poznatkov - resultujúcich z prednesených referátov
a bohatej diskusie vyplynulo, že problematike merania
posunov vodohospodárskych
stavieb a hlavne interpretácii výsledkov, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť zo strany projektanta,
dodávateIa,
investora
a prevádzkovateIa
VD.
Ukázalo sa, že je potrebné naďalej pokračovať v organizovaní týchto periodických seminárov, ktoré prinášajú vefmi podnetné a prospešné návrhy na skvalitnenie predmetných
geodetických prác.
Ing. Marián
Beňák,
odborný garant seminára,
Vodohospodárska výstavba, š. p.,
Bratislava

Pro příští GaKO připravujeme:
RATlBORSKÝ, J.: Odhad vlivu chyb daných bodů
při řešení polohových geodetických
sítí
NEUMANN, J.: Topologický informační obsah mapy
jako prostředek
řešení jednoho problému teoretické kartografie
TlSOVČÍK, Š. - PAČUTA, P.: Význam geometrických plánov v právnych veciach súdov
MATÁK, E.: lán Botto - geodet a básnik

Malebné prostředí autokempinku Konopáč u Heřmanova Městce a krásné počasí uvítalo závodníky i hosty XV. ročníku celoresortní střelecké soutěže o Putovní
pohár předsedy ČÚGK, jež se uskutečnil ve dnech
9.-11.
6. 1989.
Z pověření předsedy ČÚGK celou organizaci a provedení soutěže zabezpečoval státní podnik Geodézie
Pardubice. Na přípravě se spolupodílel společně s vedením podniku PV a ZV ROH, ZO SSM a ZO Svazarmu
a soutěž byla vyvrcholením oslav 41. výročí Vítězného
února a 44. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou
armádou.
Soutěže se zúčastnilo 13 tříčlenných družstev mužů
a 10 tříčlenných družstev žen.
Slavnostní zahájení soutěže se uskutečnilo dne 10. 6.
1989 v 09.00 hod. na svazarmovské střelnici Pod vinicí
v Pardubicích. Nastoupené závodníky a přítomné hosty
uvítal ředitel státního
podniku a ředitel soutěže
ing. Otto Joska, popřál všem příjemný pobyt ve východočeském kraji a závodníkům pevnou ruku a dobrou
mušku.
Po slavnostním nástupu, projevech a složení závodnického slibu začal samotný závod, který se od počátku
vyvíjel dramaticky,
protože všichni účastníci chtěli
dosáhnout co nejlepších výsledků jak v soutěži družstev, tak v soutěži jednotlivců.

V soutěži družstev žen:
1. místo obsadilo a "Putovní pohár" předsedy ČÚGK
získalo družstvo Geodézie Liberec ve složení;
Vladimíra Šikolová
Ing. -Dana Svobodová
Sonja Chmelová
2. místo družstvo Geodézie Opava ve složení;
Marcela Heinišová
Zdena Svršková
Jana Javorská
3. místo - 1. družstvo Geodézie Pardubice ve složení;
Zdena Lásková
Blanka Vomočilová
Marta Roušarová

V soutěži družstev mužů:
1. místo obsadilo a "Putovní pohá(' předsedy ČÚGK
získalo družstvo Geodézie Ceské Budějovicc ve
složení;
Miroslav Stašck
Jiří Šusta
Jan Holas
2. místo - 1. družstvo Geodézie Pardubice ve složení;
Ing. Jiří Kácovský
Ing. Otakar Trumm
Ladislav Kubíček
3. místo - družstvo GKP Praha ve složení;
Květoslav Maryško
Ing. Zdeněk Růžička
Jiří Navrátil

V soutěži jednotlivců se na prvních místech umístili:
Ženy:
Muži:
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1. Sonja Chmelová
2. Vladimíra Šikolová
3. Tereza Skřičková
1. Jan Holas

-

2. Ing. Jiř'í Kácovský 3. Ing. Pavel Kraus
-

Geodézie Liberec
Geodézie Liborec
Geodézie Brno
Geodézie Č. Budějovice
Geodézie Pardubice
GKP Praha
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Slavnostní zakončení celoresortní střelecké soutěže
proběhlo v autokempinku Konopáč.
Náměstek předsedy ČÚGK Ing. Miiller, ředitel st.
podniku Geodézie Pardubice Ing. Joska a ředitcl
Krajské geodetické a kartografické správy v Pardubicích In~ Cejnar předali vítězům Putovní poháry
předsedy OÚGK a hodnotné věcné ceny.
Všichni účastníci vysoce hodnotili sportovní i společenskou .úroveň soutěže a popřáli hodně úspěchů
XVI. ročníku střelecké soutěže v roce 1990, která se
uskuteční v Jihomoravském kraji.

JUDr.

Milan Solnický,
ČÚGK

Vydavatel'ský deň Slovenskej
kartografie, n. p., Bratislava
na Knižnej žatve '89

V tomto roku neprichádzali záujemci o literatúru na
bratislavskú Knižnú žatvu (KŽ) iha za knihami slovenských vydavateIstiev. Usporiadalia KŽ im v spolupráci so Slovenskou kartografiou, n. p., Bratislava (SK)
ponúkli i prierez produkcie SK.
SK vo výstavnej expozícii ponúkla tituly kartografických diel a literatúry, takže kúpychtiví návštevníci,
obdivovatelia a používateYa máp, atlasov, glóbusov
a pod. mohli tentoraz z KZ odcházať bohatší aj o poznatky z tvorby tohoto špecifického typu edičnej činnosti.
V rámci KŽ '89 mala SK svoj vydavateIský deň spojený s besedou, ktorý sa konal dňa 13. 3. 1989 v Bratislave v Dome kultúry (na námesti SNP č. 12). Vedúci
pracovníci a tvorcovia kartografickej produkcie (šéfredaktor, zodpovední a technickí redaktori) v otvorenej
besede poskytlizáujemcom podrobné informácie o práci
SK, jej edičnej činnosti, pripravovaných
novinkách
a pod.
KŽ '89 možno preto označiť aj stretnutím priateIov
máp s mapou.

Ing. Ján Vanko,
zástupca vedúceho redaktora GaKO

Przeglqd

geodezyjny,

č. 7/88

T· - Kaplansld, A.: Přístroj pro signalizaci a zaměření geodetických bodů, s. 2.
Fellmann, J.: 65 let fakulty geodézie a kartografie War·
szawského polytechnického institutu, S, 3-8.
Fellmann,
J.: Z historie fakulty geodézie a kartografie
Warszawského polytechnického institulu, s. 8-10.
Pachuta, St.: Výsledky sovětské vědy a techniiky, s. 11
až 15.
Buczek, W. - Preuss, R.: Využití identických bodů jako
základu pro zvětšení bloků při aerotriangulaci, s. 15
až 18.
Rzedkowski,
T.: Odstraněni vad s určenou prostorově
časovou závislostí z digitalizovaných leteckých snímků, s. 19-21.
Wernik,

Ooc. Ing. JosefŠmidrkal, CSc.,
zasloužilý učitel - 60 let

Životní jubileum
oslavuje Doc. Ing. Josef Šmidrkal, CSc., zasloužilý učitel, proděkan oboru geodézie
a kartografie stavební fakulty ČVUT v Praze v plné
tvůrčí práci. Narodil se v rodině poštovního zřízence
26. II. 1929 v Dolní Branné, okr. Trutnov. Po úspěšném
absolvování strojní průmyslové školy v Kutné Hoře
v r. 1948 studoval na tehdejší Vysoké škole speciálních
nauk obor zeměměřického inženýrství, studia dokončil
v r. 1952. Po ukončení vysokoškolského studia nastoupil
jako asistent v tehdejším ústavu fotogrammetrie, vedeném prof. Kloboučkem. Později se stal odborným asistentem. S velkým zájmem, erudieí a jemu příslovečnou
pílí se věnoval všem úsekům činnosti vysokoškolského
učitele. Potřebnou praxi si doplnil při zaměstnání na
vysoké škole. V r. 1965 obhájil kandidátskou disertační
práci z oblasti fotogrammetrie a získal tak vědeckou
hodnost kandidáta fyzikálně-matematických
věd. V r.
1967 se habilitoval a rok poté byl jmenován docentem
pro obor fotogrammetrie. Praeoval jako zástupce vedoucího katedry mapování a kartografie, od r. 1980 vykonává úspěšně funkci proděkana oboru geodézie a kartografie.
Jubilant je uznávaným odborníkem v oblasti fotogrammetrie (především pro konstrukci a teorii přístrojů
a vyhodnocení). V pedagogickém procesu byl z jeho iniciativy zařazen do výuky dálkový vprůzkum Země
v pětiletém specializovaném studiu. Radu let zodpovědně a iniciativně vede též fotogrammetrickou laboratoř, kterou vybudoval. Vydal řadu skript (z nich
některá jako jediná v socialistických státech), učebních
návodů, učebnici pro střední odborné školy, je spoluautorem technického průvodce Geodézie a kartografie,
připravovaného technického průvodce Mapování a kartografle, celostátní učebnice Fotogrammetrie.
Doc. Šmidrkal patří k nejlepším učitelům oboru geodézie a kartografie stavební fakulty v Praze. Jeho pečlivě připravované a modernizačními výukovými prostředky vybavené přednášky jsou vysoce ceněny studenty
z hlediska obsahu i metod výuky. Rovněž je ceněna jeho
náročnost ke studentům, spojená s jeho dobrým přístupem k nim. Ve vědeckovýzkumném procesu se podílí
na řešení výzkumných úkolů, v poslední době na základním výzkumu dálkového průzkumu Země v oblasti
digitálních a analogových metod zpracování informací.
Publikoval 80 příspěvků v odborných časopisech a sbornících v ČSSR a v zahraničí. Je autorem 3 přijatých
zlepšovacích návrhů, z nichž jeden byl oceněn čestným
uznáním FS SNB. Rovněž aktivní je jubilant ve spolupr~ci s praxí. Vede. kursy pro praxi (zejména pro resort
ČUGK a SHR Most), spolupracuje s podniky Geodézie,
ČSD, FMV, SHR, Památko vou péčí atd.
Bohatá je i politická a organizační činnost jubilantova. Má dlouholeté zkušenosti z práce odborářské i stranické, pracoval jako předseda základní organizace KSČ
na odboru geodézie a kartografie stavební fakulty.
Veřejně činný je i v místě bydliště. Funkci proděkana
oboru geodézie a kartografie vykonává svědomitě, obětavě a iniciativně; pro své organizátorské schopnosti
a zkušenosti je často pověřován i úkoly celofakultního
charakteru. Po úspěšném absolvování Večerní univeEsity marxismu-leninismu působí jako lektor
KSC.
I tato jeho práce je velmi příznivě ceněna. Jubilant je
členem vědecké rady fakulty, komise pro obhajoby kandidátských disertačních praeí, fakultní politickovýchovné, komise, mimo fakultu je členem kolegia předsedy
ČQG;K a členem řídící skupiny pro spolupráci ČSAV
a CUGK.
Z výčtu, byť jistě pro bohatou, vyrovnanou a všestrannou jubilantovu činnost ne zcela vyčerpávajícího,
je zřejmé, že právem se dostalo doc. Šmidrkalovi vlád-
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ního vyznamenání - čestného titulu zasloužilý učitel
(1984), Felberovy medaile 2. st. ČVUT v Praze (1980),
plakety ke 30. výročí osvobození (NVP - 1975), čest·
ného uznání ČVUT a opětovně ONV Praha 10, dále Za
zásluhy a rozvoj tělovýchovy a sportu 3. st. (ČSTV 1972).
Přejeme jubilantovi jistě jménem celé odborné ve·
řejnosti hodně sil do další práce, pevné zdraví a hodně
elánu.

Dne 24. 10. 1989 oslavil svoje šedesátiny Ing. Vincenc
Vyskočil, CSc., vedoucí vědecký pracovník a vedoucí
gravimetrického
odd. Geofyzikálního
ústavu
ČSAV
v Praze.
Narodil se v Mladé Boleslavi, kde také v r. 1948 absolvoval reálné gymnázium. V roce 1952 ukončil na
ČVUT studium zeměměřického
inženýrstv! a nastoupil
jako vědecký aspirant do geofyzikálního
sektoru býv,
Ústředního ústavu fyzikálního. V roce 1953 byl převeden do nově vzniklého Geofyzikálního ústavu ČSAV, kde
pracuje dodnes. V roce 1958 mu byla udělena vědecká
hodnost kandidáta fyzikálně-matematických
věd. V letech 1971-80 zastával funkce vědeckého sekretáře ústavu, od r. 1980 je vedoucím gravimetrického
odd.

Docent ing. Josef Kabeláč, CSc., pochází z rodiny úředníka finanční :správy 'v Jičíně, kde se před šedesáti roky,
13. října 1929, narodil a prožil své mládí. Po absolvování
jičínskéhoreálného
gymnázia v roce 1948 se stal posluchačem Vysoké školy speciálních
nauk ČVUT v Praze.
Již od mládí našel zálibu v ,astronomii a po ukončení vy·
sokoškolského studia v roce 1952 zůstal na vysoké škole
jako asistent a později odborný asistent na katedře vyšši
geodéziea
geodetické astronomie fakulty zeměměřičské
a své zálibě se profesně věnoval pod vedením prof. E.
Buchara, 'který byl také jeho školitelem ve vědecké přípravě. :Kanrlidátskou práci obhájil v roce 1966 a habilitační docentskou práci v roce 1969 na téma "Užití 6stro·
grafie v geodézii". Docentem 'pro obor geodetické astronomie a geofyziky byl jmenován 'v roce 1978.
Po skončení iaktivní pedagogické činnosti prof. E. Buchara postupně převzal přednášky předmětu Geodetická
astronomie a rozšířil je 'o moderní části základů kosmické geodézie. Ve své pedagogické činnosti soudruh K,abe·
láč získal u studentu velkou oblibu ,pro jasný la srozumitelný výklad, pro ,svou zaujatost p,roobor a výchovnou
prácci 'a pro věcný a klidný přístup k posluchačům.
V rámci pedagogické činnosti neopomenul i tvorbu vhodných učebních textů z předmětu "Geodetická astronomie
a základy kosmické geodézie". Vychoval řadu mladých
zeměměřičských inženýrů zanícených Ipro disciplínu geodetické astronomie a družicové geodézie 18 je školite,lem
vědeckých aspirantů z tohoto oboru.
Při své ,pedagogicképlráci
,však souč,asně výrazným
způsobem rozvíjel i svou /vědeckou činnost. Je autorem
více než 100 odborných článků. 'Je řešitelem celé ,řady
úkolů základního výzkumu, přednáší na čsl. i zahraničních ikonferencích ,a symposiích a jeho ,přednášky i 'návrhy řešení výzkumných úkolů našly příznivou odezvu
v odborné veřejnosti.
Svou pozornost vždy věnoVlal studentům a nelitoval
i svého mimopracovního
času, aby pro studenty vytvářel
\'hodné odborné i oddychové podmínky. 'Úspěšně pracuje
jako organizátor i konzultant ve studentské vědecké činnosti ,a 'v tělovýchově. Řadu let vede turistický 'oddíl TJ
Stavební f1akulta. Organizuje exkurze a zahraniční zájezdy odborné i sportovní, činnost astronomického kroužku
SSM na fakultě ,a mnohé další.
I
Za svou 'školní i mimoškolní 'Práci pro posluchače vySQ'ké školy získal řadu čestných uznání děkana, rektora
CVUT a vysokoškolského
ústředí SSM.
'
Přejeme jubilantovi, aby ještě mnoho let Ise ve zdraví
mohl 'věnovat své odborné a sportovní ,činnosti ve prospěch studentů a spolupracovníkil
'a další činorodé vě·
decko-pedagogické
prácI.

Ve své odborné činnosti se věnoval problematice zpracování a interpretace tíhových měření, využití gravimet:
rických metod ke studiu hlubinné stavby zemské kůiy,
analýzám přesnosti tíhových anomálií a tíhových map,
výzkumu statistických
vlastností
geofyzikálních
polí
a otázkám izostáze. V posledních letech se zaměřil především na řešení hustotních
modelil zemské
kůry
a svrchního pláště Země na základě komplexního využití tíhových, seismických a ostatních geofyzikálních
dat. Ve svém oboru se stal mezinárodně uznávaným odborníkem.
Výsledky jeho práce jsou přínosem k rozvoji gravimetrického výzkumu, jakož i ke zpřesňování poznatků
o stavbě a dynamice litosféry na území ČSSR a Střední
Evropy. Jsou obsaženy v cca 100 vědeckých pojednáních
uveřejněných
v domácích i mezinárodních
odborných
časopisech a sbornících. Ing. V. Vyskočil, CSc., je rovněž spoluautorem
rozsáhlé monógrafie "Theory of the
Earth's Gravity Field" vydané v r. 1973 v českém a anglickém jazyce. Aktivně se účastnil mnoha domácích
i zahraničních
vědeckých konferenCí a symposií a některé sám organizoval.
Po několik let působil jako externí učitel gravimetrie
na přírodovědecké
fakultě v postgraduálních
kursech
geofyziky organizovaných
matematicko-fyzikální
fakul·
tou UK. Na výchově nových vědeckých pracovníků se
podílí i jako školitel vědeckých aspirantů a člen komise pro obhajoby kandidátských disertací.
Je dlouholetým
sekretářem
Čs. národního
komitétu
geodetického a geofyzikálního,
koordinátorem
hlavního
úkolu Státního plánu základního výzkumu a členem různých odborných komisí. Jako dlouholetý vědecký sekretář KAPG (Komise akademií věd socialistických zemí pro
mnohostrannou vědeckou spolupráci na komplexním problému "Planetárnl geofyzikální výzkumy" J, čS. představitel v Mezinárodní gravimetrické komisi, člen pracovních skupin Mezinárodní
geodetické
asociace, KAPG
a účastník mezinárodnlch vědeckovýzkumných programů
se zasloužil o šíření dobrého jména čs. geofyziky a geo·
dézie ve světě.
Jubilantova úspěšná vědecká a organizátorská
práce
přispěla k rozvoji čs. geofyzikálního výzkumu, jeho zapojení do mezinárodní vědecké spolupráce i k jeho těsnému sepětl s potřebami společenské praxe. Byla oceněna stříbrnou plaketou ČSAV za zásluhy o rozvoj ve
fyzikálních vědách, pamětními medailemi ••10 let KAPG"
a ,,25 let KAPG", pamětní medailí ,,100 let mezinárodní
geofyziky", diplomem Ov KSČ, vlády ČSSR a Ústřední
rady ROH za pracovní iniciativu a dosažené výsledky,
jakož i dalšími čestnými uznánlmi, diplomy a odznaky,
jež mu byly uděleny též za jeho spOlečenskou angažovanost.
.Do dalších let přejeme jubilantOVi jménem čs. geofyzikální a geodetické obce i jeho četných zahraničnlch
přátel nové pracovní úspěchy, pevné zdravl a dobrou žiVIOtnípohodu.
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Ocenenie J:vorivej činnosti
rezortu SUGK za rok 1988

pracovníkov

V organizáciách, rezortu Slovcnského úradu gcodézie
a kartografie (SUGK) jc sústredený rozsiahly potenciál
vedomostí a cenných výrobných skús~ností, ktoré sú
plánovite riadené a usmerňované.
SUGK intenzívne
využíva všetky možnosti stimulovania
a odmeňovania
tvorivej činnosti, ktoré zákon o objavoch, vynálezoch,
zlepšovacích návrhoch a priemyselných
vzoroch umožňujc.
V súlade s týmito možnosťami udelil predseda SÚGK
Ing. Imrich Horňanský, CSc., za rok 1988 rezortné ocencnia za výsledky v oblasti zlepšovateIstva,
ďalej celoštátne vyznamenanic
za rozvoj novej tcchniky a progresívnej tcchnológie
a celoštátne
vyznamenanie
za
významné výsledky v mládežníckych
kolektívoch.
Rezortné
ocenenia
"Najlepší
zlepšovatel
rezortu
SÚG K" získali:
Ing. Břetislav KELNÁR, Slovenská kartografia, š. p.,
Bratislava,
Ing. Rudolf TALO, Geodézia, š. p., Bratislava,
Ing. Jaroslav SRNKA, Geodetický podnik, š. p., Bratislava.
Celoštátne vyznamenanie
"Vynikajúci_tvorca
!10vej
techniky a technológie", pridelené vládou CSSR a URO,
získal
Ing. Ladislav KELÍŠEK,
Geodézia, š. p., Žilina.
Celoštátne vyznamenanie
"Mladý budov~tel 8. piHročnice", ta~~iež pridelené vládou ČSSR a URO, získal
Ing. Oto SVATOJANSKY,
Geodézia, š. p., Prešov.
Všetkým

vyznamenaným

pracovníkom
Ing.

Geodezija i kartografija,

blahoželáme.

Helena

Žaarová,
SÚGK

ě. 9i88

G. F.: Zamyšlení Had dodací smlouvou a chozrasčotem, s. 1-3.
Kaširnikova,
R. P. - Natan:.on, 1. G.: Otázlty přestavby
systému projektování prací, s. 4-8.
Trevogo, 1. S. - Tlustjak, B. T.: Vliv seismického faktoru na stabilitu bodů městských sítí, s. 8-10.
Saršivickij,
L. V.: Zpracováni polygonových sW s využitím spojnice počátečního a koncového bodu, s. 10-12.
Poliščuk, Tu. V. - Nazarčuk, A. A.: Teplotní metoda hydrostatické nivelace, s. 12-16.
Puškarev, G. P. - Lukin, 1. V. - Sobor, V. V. - Teslen·
leo V. V.: Jednotnost délkových měření s. 16-19.
Portnova, O. V. - Kondratev,
V. A. - Okrugina, Te. V.:
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Prvé dvě mapy Čech - Klaudyánova 'L. roku 1518 a Crigingerova z roku 1568 - byly obsaženy v Mlinterově
Kosmografii, vydané poprvé v roce 1545 v latinskérn jazyce, v němž měla mnoho dalších vydání. T,ato Kosmografie byla překládána i do jiných jazyků.
V roce 1552 byla MlinslelOva Kosmografie, která pojednávala o zeměpise a obyčejích národů celého světa,
pi'ekládána
Zikmundem z Puchova do českého jazyka
a její obsah byl zároveň rozšířen o I1daje o českých zemích a o některých českých městech. V roce 1554 byla
vydána v Praze ve značném nákladu knihtiskařem a kartografem Janem Kosořským z Kosoře. Vzhledem k provedeným úpravám a k rozšířenému obsahu je nazývána
Kůsmografií českou a stala se největší českou knihou
16. století [1, 2, 3]. Vzhledem k datu vydání obsahovala
z dosud vydaných map Čech pouze upravenou Klaudyá·
novu mapu [1].
Základní I1daje a reprodukce uvedených prvých dvou
map Čech' jsme uveřejnili na stránkách tohoto časopisu
v Č. 5 a 7/1989. Třetí základní mapou Čech je Aretinova
mapa Čech z roku l6Hl.
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Aretinova mapa Čech (1619)
Pavel Aretin, od roku 1615 z Ehrenfeldu, uherskobrodský rodák, pražský měšťan a zeměměřič, byl nejprve
v letech 1600-1608 mladším zadním písařem v Klatovech. V pruběhu roku 1608 přešel do Prahy a stal se druhým písařem Starého Města pražského.
Asi od roku
1609 zastával funkci českého sekretáře rožmberského vladaře Petra·Voka na Třeboni. Po Vokově smrti se Aretin
na podzim roku 1612 vrátil vrátil do Prahy. Od roku 1618
se stal sekretářem
Václava Budovce z Budova, v roce
]627 odešel do Pirny.
Měřické a kresličské schopnasti pravděpodobně získal
na jihočeském rožmherském panství. I když např. slovník [3, sv. I] uvádí, že "zhotovil r. 1619 první mapu české země, založenou na svých cestov. zkušenostech. 1632
byla vyryta od P. Bayarda", publikace r 4] upravuje Aretinuv poměr ke třetí mapě Čech tak, že se na mapě
neprohlásil výslovně za jejího autora, ale spíše jen za
vydavatele. Mapa vyšla dvakriit; ponejprv v roce 1619
a podruhé v roce 1632. O Aretinových přípravách k těmto vydáním není žádných zpráv. Je '!sak známo, že v záři roku 1619 byla.již mapa na trhu.
Měděné desky, z nichž byla první dvě vydání mapy tištěna, měly celkový fomnát 766 X 574 mm. Tato mapa s názvem "Regni Bohemiae nova et exacta descriptio" byla
vyryta pražským mědirytcem Pavlem Bayardem v roce
16191a 2. opravené vydání v roce 1632 týmž rytcem [3, sv.
II]. Druhé vydání Aretinovy mapy, které uspíšily válečné
události, je revidováno a doplněno. Nejnápadnější změny
v obsahu mapy jsou v zobrazení řek ve východních Čechách, zejména v zobrazení toku Chrudimky. Ve 2. vydání byla nesprávně zobrazená Chrudimka odstraněna
a nově byla zakreslena Doubravka, Loučná a Divoká Orlice. Některé změny byly provedeny i v místopisu východních Čech.

123 1/3 mile, délka země západ-východ
40 a sever-jih
35 mil, plocha Čech 859 čtvcrečních mil. Česká míle
o délce 7,4516 km je zobrazena délkou 14,70 mm; měřítko
mapy je 1: 504000. Mapa nebyla kolorována.

Oor. 2. Rám a tituly Arctinovy
mapy Čech z roku 1619
z roku 1665 a n.edatovaného vydání Kašpara Vusína zmenšeno na lh

Zajímavé je, že ve stejném měřítku a s téměř stejnou
kresbou byla vydána rovněž roku 1619 mapa Čech augsburským knihtiskařem
Vilémem Petrem Zimmermannem
[obr. 3). Tato mapa, známá z jediného výtisku zachovaného v Britském muzeu v Londýně, byla vytištěna ze
4 mědirytin o celkovém formátu 670 X770 mm. Je na
výšku poněkud větší než Aretinova mapa a zobrazuje
kromě Čech i část sousedních zemí. Byla-li předlohou pro
obě mapy nějaká další mapa zobrazující rozsáhlejší území, jíž byl autorem Aretin, není dostatečně známo (blíže viz [4]). Původ Aretinovy mapy Čech není snad stále
zcela objasněn.

Ve 2. polovině 17. století pořídil nové, 3. vydání Aretinovy mapy roku 1665 Daniel Vusín a další nedatovaná
vydání jeho syn Kašpar. Vodní toky jsou na 3. vydání
v porovnání s 2. vydán1m mapy nezměněny, ale ve 4. vydání Al'etinovy mapy, Kašpara
Vusína, byla znovu
a správněji zakreslena Chrudin:ka a zároveň byly provedeny i některé další úpravy.
Vraťme se však k puvodní Aretinově mapě. Topografický obsah specifikuje mapa 16 smluvenými značkami rozlišujícími jednotlivá sídla. Dále jsou připojeny i další
poznámky např. o nejlepších perlách u Otavy, o drahých kamenech u Vysokého nad Jizerou apod.
Horopisná a vodopisná kresba je daleko dokonalejší než
na mapě Crigingerově. K horopisu je jen málo popisu;
obšírně jsou charakterizovány
Krkonoše neboli Obří hory.
Daleko podrobněji
jsou vyjmenovány
řeky; Lužnice
i s rylmíkem u Tábora. Vodní soustava je podána ve výběru na svou dobu dosti správně a úplně, i když zejména přítoky západočeské řeky Mže zustaly beze jmen.
Celkově kresba řek západní poloviny Čech je částečně
stočena.
Cesty jsou na mapě zakresleny jen výjimečně; zobrazena je jen Zlatá stezka u Prachatic a Nová cesta u Českého Krumlova.
Aretinova mapa je první českou mapou obsahující zákres hranic politického rozdělení země (obr. 1). Na mapě je uvedeno celkem 15 kraju: Žatecký, Loketský, Plzeňský, Prácheňský, Litoměřický, Slánský, Rakovnický,
Podbrdský, Boleslavský, Kouřimský, Vltavský, Bechyňský, Hradecký, Chrudilffiský a Čáslavský. Jejich názvy
jsou napsány velkými písmeny česky a malými písmeny
německy po ploše krajů. Přibližné rozlohy krajů ve čtverečních kilometrech
jsou uvedeny např. v [4].
Při prvním vydání mapy byl vytištěn rejstřík
1157
míst, která mapa obsahuje. Místa v něm byla sestavena
abecedně a doplněna údajem dvou pravoúhlých soui'adnic v českých mílích počítaných od levého horního rohu
mapy. K vyhledání míst v mapě sloužila stupnice v českých mílích umístěná v rámu mapy (na délku 42 české
mile, na výšku 35 českých mil], obr. 2. Kromě toho bylo
po levém okraji mapy vytištěno milové měřítko jako pomucka k odměřování severojižní souřadnice. V rejstřfku
byla uvedena i kartometrlcká
infol'mace: obvod Čech

Obr. 3 Originální

7Jelíkost kresby části Zimmermannovy
mapy Čech. z roku 1919

Na obr. 1 na 3. str. obálky časopisu přinášíme v polovičním zmenšeni reprodukci střední části Aretinovy mapy
Čech z roku 16]9. Obr. 2 ukazuje rám a tituly mapy vydané v roce 1619, 1665 a nedatované vydání Kašpara Vusína ve zmenšení na 1/2 a na obr. 3 předkládáme ve výřezu
ukázku Zimmermannovy mapy Čech z roku 1619 v originální velikosti kresby [4].
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