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528.11

528.11
KUBÁČEK, 1:.
o odhade skutočnej
chyby.
Gecdetickf
a kartografickf
obzor, 18, 1972, Č. 9, S. 221-222,
4 lit.
Doplněk
k autorově
dříve publikované
práci,
kterf
analyzuje v připadě
zprostředkujícich
měřen!
problém
odhadu
skutečné
chyby
v některém
z měření
na základě
oprav
z vyrovnání.

KYEA qEK,

JI.

06

JleiíCTBHTeJlIoHoi

oqeHke

OIDH6KH.

feOJleSHqeCKHH
H KapTOrpa~HqeCKHH
o6sop,
18, 1972,
No 9, c. 221- 222, 4 J1HT.
,ZJ;onOJIHeHHC K aBTOpOM panee
ony6JIHKOBaHHOH pa60Te,
KOTOpOe paCCMaTpHBaeT
B CJIyqae nOCpeJlCTBeHHbIX HSMepeHHH
npo6JIeMY
oqeHKH
JleHCTBHTeJIIoHOH omH6KH
B HeKOTOpOM HS HSMepeHHH Ha OCHOBaHHH nonpaBOK sa
ypaBHHBaHHe.

528.489:621.873
528.489:621.873

fEP,ZJ;A,

HERDA, M.
Určování
geomerických
vztahů
a rektlf1kačn(ch
hodnot
jeřábových
drah.
Gecdetickf
a kartogl'afickf
obzor, 18, 1972, Č. 9, s. 223-226,
1 obr., 34 lit.
Geometrické
vztahy
jeřábové
dráhy.
Určení
hodnot
srně·
rové rektifikace
početním
způsobem
na samočinném
počítači. Spolupráce
při realizaci
směrové
rektifikace.
Poznámky ke grafickému
způsobu
směrové
rektifikace.
Vfšková
rektifikaée.
Seznam
technickfch
předpisů.

OIIpeJleJleHHe
peKTH'HKaqHH

528

MHKOBHHH:

IIPI1KPbIJI,

PRIKRYL, 1:. V.
Mlkov!ni - prlekopník
triangulácie.
Geodetický
a kartografický
obzor, 18, 1972, Č. 9, s. 227-230,
4 obr., 3 tab., 12 lit.
Mikovíni jako zakladatel.
vědeckfch
mapovacích
a kartogra.
fických
metod
v Uhrách.
Metody
jeho práce
astro nomickf,
geometrickf,
mágnetický,
a hydrografický
základ.
Použité
přístroje
a výsledky
prací.

reoMeTpHqeCKHX
OTHomeHHi
KpaHOBMX nYTei.

MHKOBHHH

528

JI. B.
-

IIHOHep TpHaurYJlJlqHH.

528.831.1 (084.3-16)

GÚTZ, A.
Znázornění
1:

16J (100)

sídel

na

(00)

A.

I1so6palKeHHe
HaCeJleHHblX nYHKToB Ha
KapTe MHpa B MacmTa6e
1:2500000.

mezinárodní

mapě

světa

v

měřítku

2 SOD ODD.

Geodetický
a kartografický
obzor, 18, 1972, Č. 9, s. 231-235,
1 obr., 8 liť.
Ůčelnasl
unifikace
znázornění
sídel.
Dosavadní
literatura
o generalizaci
sídel.
Stupeň
zaplnění
mapy
signaturami
sídel a jejich aplikace
v čs. návrhu.
Hranice
počtu obyvatel sidel, jež budou uvedena.
Vztah mezi hustotou
sídel
a hustotou
obyvatelstva
a tomu
odpovídající
znázornění
hustoty
signatur.

BeJlHqHH

feOJleSHqeCKHH
H KapTOrpa~HqeCKHH
o6sop,
18, 1972,
No 9, c. 227-230, 4 pHC., 3 Ta6., 12 JIHT.
MHKOBHHH
oCHOBOnOJIOlKHHK HayqHbIX
C'IoeMOqHblX
H KapTOrpa~H'leCKHX
MeTOJlOB B BeHrpHH.
MeTOlUoI ero
pa60TbI
aCTpoimMHqeCKaJl,
reOMeTpHqeCKaH,
MarHHTHaH H rHJlpOrpa~HqeCKaH
OCHoilbI. IIpHMeHeHHbIe
npH6opbI H peSYJIbTaTbI pa6oT.

fST3,
528.831.1 (084.3 -

H

feoJleSH'leCKHH
H KapTOrpa~HqeCKHH
o6sop,
18, 1972,
No 9, c. 223-226, 1 pHC., 34 JIHT.
feOMeTpHqecKHe·
OTHomeHHJI KpaHOBOrO nYTH. OnpeJleJIeHHe SHaqeHHH peKTH~HKaqHH
HanpaBJIeHHJI HYMepHqecKH
Ha 9JIeKTpOHHOHBbI'lHCJIHTeJIIoHOH
MamHHe.
COTPYJlHHqecTBO npH OCYIqecTBJIeHHH peKTH~HKaqHH
HanpasJIeHHJI.
3aMeqaHHJI
no rpa~HqecKOMY
crroco6y
peKTH~HKaqHH
HanpaBJIeHHJI.
PeKTH~HKaqHH
no BblCOTe. CnHcoK TCXHHqeCKHX YKasaHHH.

92
92 Mikovíni:

M.

MelKJlYHapOJlHOH

feOJleSH'leCKHH
H KapTOrpa~HqeCKHH
o6sop,
18, 1972,
No 9, c. 231-235,
1 pHC., 8 JIHT.
I.J;eJIec006paaHocTb
YHH.pHKaU;HH HaCeJIeHHbIX rrYHKTOB.
CYlqecTBYIOIqaJl JIHTepaTypa
no reHepaJIHsaqHH
HaCeJIeHHbIX nYHKToB. CTerreHb
HarpysKH
KapTbI onHCaHHJlMH
CTOJIHq H HX npHMeHeHHe
B qeXOCJIOBaqKoM npeJlJIOlKeHHH. IIpeJleJIbI 'HrCJIa lKHTeJIeH HaCeJIeHHbIX nyHKTOB, KOTopbIe 6YllYT npHBelleHbI.
OTHOI1leHHe MelKJly rycToToH
HaCeJIeHHbIX nYHKToB H rycToToH
HaCeJIeHHH H COOTBeTCTBYIOrqee H306palKeHHe
rYCTOTbI H306palKeHHH.

528.335.2.021.7.088.3
KyqEPA,

528.335.2.021.7.088.3
KUČERA, K.
Přesnost
pOlygonového
stranami.

pořadu

s elektroopticky

měřenými

Geodetickf
a kartografickf
obzor, 18, 1972, Č. 9, s. 236-238,
1 obr., 4 tab., 4 lit.
Kl'itéria
odchylek
empirického
úhlového
závěru,
podélné
a příčné
úhlové
odchylky.
Střední
odchylky
ve středním
a kterémkoliv
vnitřním
bodě vyrovnaného
pořadu.
Posouzení vedlejšiho
pořadu
a orientovaného
uzavřeného
pořadu.
Příklad
pro orientovaný
uzavřenf
pořad.

K.

TOqHOCTIo nO.llHrOHHOro
pHMblMH CTOpOHaMH.

XOlla C llJIeKTpOOnTHqeCKH

HSMe-

feOJleSHqeCKHH
H KapTOrpa~HqeCKHH
o6sop,
18, 1972,
No 9, c. 236-238,
1 pHC., 4 Ta6., 4 JIHT.
KpHTepHH OTKJIOHeHHH 9MIlHpHqeCKOH yrJIOBOH HeBHSKH,
npOJlOJIbHbIe H nOnepeqHbIe
yrJIOBWe OTKJIOHeHKH. CpeJlHHe OTKJIOHeHHH B cpeJlHeM H JII060M BHYTpeHHeM nYHKTax ypaBHeHHoro
XOJla. OqeHKa
BTopOCTeneHHoro
XOJla
H opHeHTHpoBaHHoro
saMKHYToro
xOila.
IIpHMep
JlJIJI
opHeHTHpOBaHHoro
saMKHYToro XOlla.

528.024.1-· 187.4:551.244(437)
BblCKOql1JI,
528.024.1-187.4:551.244( 437)
VYSKOČIL, P.
Základní
tendence
recentních
vertikálních
pohybů
zemské
kůry na území Československa.
Geodetický
a kartografický
obzor, 18, 1972, Č. 9, s. 239-244,
7 obr., 2 tab., 8 lit.
Dosavadní
opakované
nivelace
na území
ČSSR. Sestaveni
map ročnich
rychlostí
vertikálních
pohybů zemské kůry na
území ČSSR. Srovnáni
map a jejich interpretace.
Vertikál ni
pohyby
podél
mezinárodního
seismického
profitu
Č. VI.
závěry.

II.

OCHoBHble TeHileHqHH COBpeMeHHblX BepTHKaJlIoHblX JlBHlKeHHH seMHOH KOpI>I Ha TeppHTopHH
qexocJlOBaKHH.
feOJleSHqeCKHH
H KapTOrpa~HqeCKHH
0630P,
18, 1972,
No 9, c. 239-244, 7 pHC., 2 n6., 8 JIHT.
CyrqecTBYIOrqHe
.IlO CHX nop
nOBTopHble
HHBeJIHpOBKH
Ha TeppHTopHH
qCCP.
,COCTaBJIeHHe
KapT
rOJlOBbIX
CKopOCTeH ~epTHKaJIbHblX
JlBHlKeHH;i!: seMHOH KOpbI Ha
TeppHTopHH
qCCP.
CpaBHeHHe
KapT H HX HHTepnpeTaqHH. BepTHKaJIbHble
JlBHlKeHHH BJlOJI~ MelKJlYHapOJlHOro CeHCMHqeCKOrO npo.pHJIH No VI. 3aKJIIOqeHHH.
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528.11
KUBACEK, 13.
Uber die Abschitzuog des wirklicheo Fehlers.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 9,
Seite 221-22, 4 Lit.
El'gtlnzung der fruher veroffentlichten Arbéit des
Verfasser!:, der im Falle vermittelnder
Messungen das Froblem der AbsGhatzung des wirklichen
Fehlers in manchen von den Messungen auf Grund
von Verbesserungen
aus der Áusgleichung analysiel't.
528.489:621.873

528.11
KUHÁCEK,L.
Estimate of Real Error.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 9,
pp. 221.-222, 4 rer.
Supplement to the author's e8rlier published paper analýsing problem of real error estimation
in one of the measured d9ta,using the correctlons
from adjustment of intermediate data.

HERDA,

HERDA, M.
Determinatioo of Geomelrical Relations aod
Rectificatioo Data of Craoe Ways.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 9,
pp. 223-226, 1 tig., 34 ref.
Geometrical relations of a crane way. Determlnation of direl.Uonal rect1fication data by a computational method using a computer. Cooperat1on
when realizing the directiondl rectlfication. Grafical methód of directional
rectification.
Hight
l'ectification. List of technical instruct1ons.

M.

Bestimmung geometrischer Beziehuogeo uod Rektifizierungswerte
von Kraobahmeo.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 9,
Seite 223-226, 1 Abb., 34 Lit.
Geometriche Beziehungen der Kranbahn. Bestimmung der Wertt' der Richtungsrektifikation
mittel5 rechnerischer Art auf automatischen Reichenanlagen. Zusammenarbeit
bei der Realisierung
der Richtungsrektifikation.
Bemerkungen
zum
graphischen Verfahren der Richtungsrektifikation.
Hohenr6ktifikation.
Verzeichnis technischer
Vorschriften.
92 Mlkovíni: 528

PRIKRYL,13.V.
Mikovíni - Vorkimpfer der Triaogulieruog.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 9,
Seite 227-230, -1 Tab., 12 Lit.
.
Mikovíni als Grunder der Kartenaufnahmemethoden sowie kartographischer
Methoden in Ungarn.
Methoden seiner Arbeit astronomische,
geometrische,
magnetische
\lnd hydrographische
Grundlage. Angewendete Gertlte und Arbeitsergebnissc.
520.831.1/084.3-16 [100]
GOTZ,

A.

Darlltellung der Siedlungcn auf der ioteroatiooalen Weltkarfe im MaSstab 1:2 500 000.
Georletický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 9,
Seite 231-235, 1 Abb., 8 Lit.
ZweckmaBigkeit einel' Unifikation der Darstellung
von Siedlnngen. Herkommliche Literatur tiber die
Generalisierung der Siedlungen. Grad der Fullung
der Karte mit Siedlungsslgnatllren
und deren
Appl11l:8tion im tschechaslowakischen
Varschlag.
Grenzen der Einwohnerzahl
der anzufiihrenden
SierHungen. Beziehung zwischen der Siedlungsdidlle und Einwohnerdichte
und die dem entsprechende Darstellung der Signaturendichte.
528.335.2.021.7.088.3
Kučera, K.
Genauigkeit eines Polygonzuges mit elektroopfisch
me6baren Seiteo.
Geodetický a kartogl'afiGký obzor, 18, 1972, Nr. 9,
Seite 236-238, 1 Abb., 4 Tab., 4 Lit.
Kriteril1m der Abweichungen
des empirisches
Winkelschlusses,
I.ll.ngs- und Querwinkelabweichungen. Mittlere Abweichungen in einem zentralen nnd bel1ebigen innerell Punkt des ausgeglichenen Zuges. BeurteHnng eines Nebenzuges und
orientierten
geschlo.<;senen Zuges. Beispiel eines
orientierten geschlossenen Zuges.
528.024.1-187.4:')51.244[437]
VYSKOCIL, P.
Grundteodenzen
der rezenlen
vertikalen
Erdkrustebewegungen
anf
dem Terrltorinm
der
Tschecboslowakei.
GeodNický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 9,
Spite 239-244, 7 Abb., 2 Tab., 8 Lit.
Herkllmml1che Wiederholnngsnivellements
auf dem
Gebiet der CSSR. Zusammrmstellung von Karten
der Jabresgeschwindigkelten
der vertikalen Erdkrustebewegungen
auf dem Gebiet der CSSR. Vergleich der Karten und ihre Interpretation.
Vertikale Bewegungen
entlang des internationalen
seismischnn Proms Nr. VI. St::hluBfolgerungen.

528.489:621.673

92 Mlkovini: 528
PRIKRYL, 1::. V.
Míkovíoi - Piooeer of Triangulation.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 9,
pp. 227-230, 4 fig., 3 tab., 12 ref.
Mikovlni as a founder af scientlfic mapping and
cartographical
methods in Hungary. Methods of
his work - astronomical, geometrical, magnetlc
and hydrographic
principles.
Instruments
used
and results obtained.
528831,1/084.3-16[100J

GOTZ.~

.

RE:preseotatíoo of Settlemeots in the International
World Map 1:2 500 000.
Geodetický a kartografický ObZOi',18, 1972, No. 9,
pp. 231-235, - flg., 8 ref.
Pllrpose af unHication of settlements representaUon. Present refe,rences to the general1zat1on of
settlel1J.ents. Degree of CDvering up the map by
signatures of settlements and their applicatlon in
the Czechoslovak proposa!. Boundaries of population numbers in settlements that w1ll be shown.
Relation between [he denslty af settlements and
density of populat1on !lnd related representat10n
of signa ture denslty.
528.335.2.021.7.088.3
Kučera, K.
Accuracy of a Traverse with Electrooptically
Measured Distaoces.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 9,
pp. 230-238, 1 Hg., 4 tab., 4 ref.
Crlteria of deviaUon in empirical angular closure, longitudina! aod transversa!
angular deviatlons. Mean error:; in the central and any other
insirle point of an ajusted traverse. Second-order
traverse and oriented closed tcaverse. Example
of an oriented closed traverse.
528.')24.1·187.4:551.244(437 J
VYSKCCIL,P.
Basic Tendency of the Receot Vertical Earth's
Crllst Movements on the TerritlR'Y of Czechoslovakia.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 9,
pp. 239-244, 7 fig., 2 tab., 8 lit.
Repeted levellings on the terrltory of the CSSR.
Comp1laUon of maps of annual velocities of the
vei'tlral eartch's crust movements alang the International Seismic Proflle No. IV. Conclusions.
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RNDr. In,. I:.ubomir Kubáček, CSc.,
Ustav te6rie merania SAV,
Bratislava

Prípad priameho merania hodnoty nejakej veličiny, nepriameho (sprostredkujúceho) merania skupiny neznámych hodnot alebo prípad priameho merania
skupiny neznámych hodnot, ktoré splňajú nejaký
systém podmienok sa dá skúmať na jedinom matematickom modeli, a to na prípade nepriameho merania
skupiny neznámych hodnot [3]. Cielom nasledujúcich
riadkov je analyzovať
v prípade sprostredkujúcich
meraní problém odhadu skutočnej chyby v niektorom
z meraní na základe opráv z vyrovnania. Tento problém
je čiastočne analyzovaný v [2]. V ďalšom ide o doplnenie posledne citovanej práce.
2. Matematická

formulácia

problému

Skupina hodnot, ktoré sa majú určiť pomocou
sprostredkujúceho merania, nech má k-prvkov a označíme ich (91' ... , (9k' Sprostredkujúce veličiny Lv ... ,
L", (n > k) súvisia s (9i, i = 1, ... , k podla nasledujúcich vzťahov:

VzhIadom na náhodné chyby merania možeme výsledok zmerania li hodnoty Li chápať ako realizáciu náhodne premennej xi> pričom stredná hodnota Xi je
M(X·i)= Li a stredná kvadratická chyba je a(xi) = a/V Pi
kde a je jednotková stredná kvadratická chyba a
Pi > O je váha i-tého merania. Náhodné premenné
Xl' ... , xn predpokladáme stochasticky nezávislé.
Ak použijeme označenie
x P A -

o-

n-riadková
jednostlpcová matica náhodne
premenných Xv ... , xn;
diagonálna matica váh Pl' ... , Pn;
n X k rozmerná matica známych koeficientov
aii z (1);
k-riadková jednostlpcová matica určovaných
hodnot (91' ... , (9k;

potom pre vyrovnané
str. 142

hodnoty

01,

v=A0-x.
Úlohou je pre lubovornú komponentu.di vektora Á,
určiť jej štatistické vlastnosti v prípade, že vektor v
poznáme a náhodne premenné sú normálne rozdelené.

V ďalšom je použitá metóda kanonických
korelácií [1] kap. 12.
V prvom kroku zostavíme takú lineárnu kombináciu elementov vektora v, ktorá má maximálnu koreláciu so skúmanou skutočnou chybou merania, napr .
.11; t~davýraz
,
A')

e (LIl'

V

IX

=

l·lX'v)
V (aM(L1
/Pl)
2

.1X'~vlX

má vhodnou volbu komponent vektora IX dosiahnuť
maximum. Tu IX' je transpozícia matice IX a ~v je
kovariančná matica vektora v daná vzťahom [4]
str. 150

Bez újmy na všeobecnosti možno požadovať 1X'~vlX = 1,
pretože vzhJadom na (2) volby IX = P a IX = kp, kde
k =F O, sú ekvivalentné. Maximum výrazu (2) pri
podmienke 1X'~vlX = 1 dostaneme štandardným postupom, použitím Lagrangeových
neurčitých koeficientov, pričom stačí teraz maximalizovať čitatela
v (2). Funkcia pre určenie podmieneného lokálneho
extrému má teda tvar:

kde;' je Lagrangeov
neurčitý koeficient. Prvý člen
na pravej strane možno upraviť do tvaru
M(L1l.lX'v) = M(L1l.IX'[A(A'PA)-lA'P
= a21X'[A(A'PA)-1 A'P - I] {P-lh,

=

- I]Á) =
--.x'{~v}l ..

Tu {P-lh. znamená prvý strpec matice P-l. Funkcia
v (3) má teda tvar
ť/>(IX)

Tu predpokladáme, že A má strpce lineárne nezávislé
a 1 je jednostrpcová matica výsledkov zmerania hodnot LI' ... , LN' (Teda 1 je realizácia náhodného vekto.
ra x).
Vektor chýb je definovaný vzťahom

=

-IX'

'{~vh. -

(:: ,... , :: y
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Hodnosť matice ~v je n - k, podobne aj hodnosť ma·
tice (~v, {~y}I.)je n - k. Teda systém (4) má k lineáre
ne nezávislých riešení. Jedno z riešení je IX =

-+'

kde

eí =

(1, O, ... , O).

Pretože

1X'~vlX

= 1 platí

Dostali sme tedá, že z nekorelovanosti {J'v s IX'Vvy.
plýva aj neskorelovanosť s Lil' Teda ďalšia netriviá1na
kombinácia opráv skorelovaná s Lil už neexistuje.
Súhrnom možno vysloviť poznatok, že pre každú
lineárnu funkciu opráv VI' ... , Vn inú než eí v = V} platí

eíEve1 = ;"2 a teda

;.,= Y{:E'}ll =

Platí teda

0'(171),

Celá informácia z vektora v o chybe LI} sa nachádza
v oprave v}'
Aposteriórne rozdelenie chyby Lli je podla [2]
dané vzťahom

Toto riešenie systému (4) maximalizuje korelačný koeficient e(Lll' IX'V). Pre dókaz tohto tvrdenia uvážme
riešenie systému (4), pre ktoré ú =1= -e1/a(v1).

X:Eyú = O a X = -ú'

'Platí -{:Evh. -

e
-d'

A
(

Lil'

Vp;'

M(Ll1• ú'v)

_')

av =

.:Ey. (-IX.

{:E }I.,
V

0'2

VPl

ú':Eva

»

M(Lli I Vi) = Vi, a2(Lli I Vi) = a2(Vi) a konfidenčný inter·
val pre realizovanú hodnotu chyby Lli je

-ú'{~vh.
=
a

1", = < Vi -t

M(ú' ..v .IX'V)

0'(171

2

1

f Y27t

-t'/2

e

-00

= e(ú'v, IXv).e(Llv IXv). Platí teda
le(Ll1,d'v)1 =Ie(a'v,

'".a(Vi),

Vi

2

+

t1- '".a(Vi)
2

tl_~

Ya':E:a. 1X':EylX. a(Ll1)

a

yp;

1-

0'(171)

P{LI.

IXv)I·1e(Ll1,IX'v)1~ le(Ll1, lX'v)l,

e I", I Vi}

= 1-

\

IX

dt= 1-2

IX, ČO

a

dostatočne popisuje chybu

Lli.

čo sme mali dokázať.

V posledných vzťahoch sme využili vzťah
e(Llv IX'V) = a(v1)/a(Ll1), ktorý rahko dokážeme. Platí:
,
e(Llv

M(Ll1.[

IX •

v)

=

Y

Článok je doplnok k práci [2], v ktorej sú uvedené
ako aplikácie tak aj číselný príklad. Cierom bolo do·
kázať, že všetky úvahy o hodnote skutočnej chyby LI i>
ktoré boli vykonané na základe znalosti opravy Vi, už
nemQžno vylepšovať čerpaním inforÍnácie z opráv Vi,
kde j =1= i.

--~.v])
-

=

(a2/pl·1

-eí[A(A'PA)-IA'P-I].M(LlI·~)
0'(Ll1) •0'(171)

= [1/(a(Ll1)

.{eí[ I-A(A'PA)-IA'PJ}.{a2P-l}l.

.0'(171))]

eí {:E }I.
V

= a(Ll1)

.0'(17 )
1

0'2(171)

a(Ll1)a(v1)

=
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Určování geometrických vztahů
a rektifikačních hodnot jeřábových drah

Ing. Miroslav Herda, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
v Praze

Používání geodetických metod k určovam geometrických vztahů jeřábových drah a mostů je v současné době u nás důležitou a hospodářsky významnou
aplikací geodetických metod ve strojírenství a průmyslu. Zásluhou průkopnické práce geodetů, kteří začali
s používáním geodetických metod a v důsledku zájmu
průmyslových podnjků o tyto bezprostředně efektivní
aplikace bylo dosaženo dobré technické úrovně i značného objemu těchto prací. Nyní je třeba již celkem
stabilní technologii [2] dále rozvíjet, a to směrem,
který je pro naše podmínky vhodný. V zahraničí se
vývoj této aplikace ubírá různými směry, které lze
charakterizovat asi takto:

Této podmínce rektifikace jeřábových drah vyhovuje,
neboť rektifikační hodnoty jsou odvozeny z geometrických podmínek správné funkce jeřábu. Zde je také
třeba upozornit na revizi ČSN 27 2430 Jeřáby - Prostorová úprava [1], při níž byly lépe definovány geometrické podmínky správné funkce jeřábu a zásady
pro jejich kontrolu. I tyto změny jsou obsaženy v novém technologickém postupu [2].

-Herda, M.: Určování geometrických
ních hodnot jeřábových
drah

vztahů

a) snaha automatizovat postupy měření, která se
objevuje v Polsku [28] a Maďarsku; konstruují se měřicí zařízení, zaznamenávající při pojezdu mostu průběh kolejnic,
b) racionalizace měřických postupů využíváním
laseru, jak o tom svědčí zprávy z odborné literatury,
zejména v SSSR [29].
U nás byl vývoj a výzkum zaměřen v souladu
s možnostmi k rozšíření aplikace o určení rektifikačních hodnot exaktním postupem s využitím samočinného počítače, dále také k využití laseru, měření jeřábových drah jiných typů např. podvěsných jeřábů,
měření nepřístupných drah z úrovně terénu, zlepšení
pomůcek pro cílení a upevnění přístrojů na kolejnici
apod.
K možnosti využití laseru postačí zde uvést jen to,
že počátkem roku 1972 budou výsledky výzkumu ve
VúGTK ve využití laseru pro měření jeřábových drah
zaváděny do praxe. Je to umožněno jednak úspěšným
vývojem snímače laserového paprsku [13], jehož několik kusů se ve VÚGTK v současné době vyrábí
a který poskytuje přesnost snímání ve vodorovném
i svislém směru do
1 mm a dále je to umožněno
tím, že n.p. Tesla VúVET vyrobí koncem r. 1971
zlepšený typ laseru pro metodu záměrné přímky, jehož
parametry jsou plánovány v hodnotách, vyhovujících
této aplikaci. Dosavadní typ, označený TKG 202, je
vhodný jen pro práce menší přesnosti, přibližně kolem
5 mm, což pro jeřábovédráhy nepostačuje. Nevyhovuje zde ani vizuální snímání, které Se vzhledem k nedosažitelnosti snímače zatím používá.

±

Postup určení rektifikačních hodnot byl zpracován
v r. 1969 [9] a je zařazen do technologického postupu
[2], který nahrazuje směrnici [3]. Určení rektifikačních
hodnot strojních i stavebních konstrukcí představuje
obecně další tvůrčí rozvoj geodetických aplikací v těchto oborech v případech, kdy rektifikační hodnoty jsou
určeny na základě geometrických vztahů, tj. není tře ba
měřit další negeometrické prvky (síly, napětí, apod.).

Účelem měření geometrických vztahů kolejnic
jeřábové dráhy je zjištění odchylek vzhledem k podmínkám, vymezujícím správnou funkci dráhy. Jsou to
tyto podmínky [1]:
a) kolejnice jeřábové dráhy mají být ve stanovených tolerancích přímé, vzájemně rovnoběžné a ve
vzdálenosti rovné rozchodu jeřábového mostu (tzv.
směrové podmínky - vztahy ve vodorovné rovině),
b) kolejnice jeřábové dráhy mají být ve stanovených tolerancích vodorovné a vzájemně v téže výšce
(tzv. výškové podmínky).
Geometrické vztahy jeřábové dráhy se u nás
určují vesměs ustálenými metodami podle nového
-technologického postupu [2], ovšem mimo to je ještě
řada dalších metod, jak o tom svědčí dnes již dosti
obsáhlá odborná literatura (viz seznam hlavních prací
v závěru článku). Podle nového technologického postupu je základním geometrickým útvarem pro určení
vztahů ve vodorovné rovině pravoúhelníková mikrosíť
podle zásad, uvedených v [11], jejíž delší strany tvoří
záměrné přímky vose kolejnic nebo odsazené od těchto
os. Postup je dostatečně známý, takže postačí se podrobněji zmínit jen o nejchoulostivějším úkonu, o měření vzdálenosti záměrných přímek - rozchodu kolejnic. ČSN 272430 stanoví toleranci rozchodu v čI. 47
hodnotou ±5 mm/20 m, z které je třeba při stanovení
nebo posuzování přesnosti měření rozchodu vycházet.
Přesnost měření rozchodu má být taková, aby riziko
nesprávného rozhodnutí o použitelnosti dráhy bylo
přiměřené. Nesprávným rGlzhodnutím je zde jak označení rozchodu za vyhovující, i když ve skutečnosti nevyhovuje - tzv. riziko objednatele (provozovatele
dráhy) nebo opačně označení rozchodu za nevyhovující, i když ve skutečnosti vyhovuje - tzv. riziko dodavatele. Pravděpodobnost nesprávného rozhodnutí
je závislá nejen na přesnosti a rozdělení chyb měření
rozchodu, ale i na velikosti a rozdělení odchylek roz1:lhodu,tj. na přesnosti vytyčení a montáže rozchodu
a na vlivu případných dodatečných změn rozchodu
následkem sedání základové půdy a přetvoření nosné
konstrukce.
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K přesnosti měfení rozchodu a rozděleni chyb je
třeba uvést následující úvahu. Mezní chyba měření
rozchodu musí být přiměřeně menší než tolerance rozchodu; napf. v OSN 730010 je pro kontrolní měřeni
stavebnich úchylek v čI. 27 stanoven poměr lf5, takže
pro uvedenou toleranci rozchodu ±5 mmf20 m je
třeba měřit s mezní chybou ± 1 mm a při použití intervalu spolehlivosti ± 2 až 3 ID s úplnou stř. chybou
±0,5 až 0,3 mm. Jelikož tato pfesnost je ocelovými
pásmy Kinex, u nás používanými, nedosažitelná, je
v technologickém postupu [2] prozatím stanovena
přesnost polovični, mezní chyba ±2 mmf20 m. Ocelová pásma Kinex mají pouze totální střední chybu decimetrových dílků, která je u pásma komparovaného
po metrových dilcích rozhodující, v hodnotě ±0,5 mm
[12]. Dalším problémem je přiměřená přesnost napínání pásma, neboť při chybě ± 1 kp je chyba v délce
'±0,4 mmJ20 m a vliv teploty, neboť při chybě ±5
je chyba v délce u ocelového pásma ±1,0 mmf20 m.
Z této úvahy je zřejmé, že zlepšeni tohoto stavu je
vzhledem k předepsané toleranci rozchodu jeřábových
drah nutné a že by měla být používána přesnější pásma, např. podle patentu autora [30], i přesnější pomůcka pro napínáni, např. siloměr VúGTK. Z toho
je zřejmé, že pfi odchylce rozchodu v blízkosti tolerance bude s běžnými pomůckami riziko nesprávného
rozhodnutí zcela nepřiměřené. Z těchto důvodů se také
podle technologického postupu [2] rozchod měří jen
ve třech příčných profilech, na obou koncích a uprostřed dráhy na rozdíl od směrnice [3], podle níž se
měřil ve všech profilech (nad všemi nosnými sloupy).
Přesnějších výsledků lze jistě snáze dosáhnout při
měřeni pouze. třech rozchodů; měření lze vícekrát
opakovat, lze použít dvou nebo tří pásem, přesněji
napínat, měřit teplotu atd. Při tom se samozřejmě předpokládá, že přesnost měření směrových odchylek os
kolejnic odpovídá směrovým tolerancím dráhy i požadavku pfesnosti rozchodu u profilů, kde se rozchod
určuje výpočtem. Stejná úvaha o pfesnosti se týká
měřeni rozchodu jefábového mostu.

I
I

~

Urěeni hodnot směrové rektiftkaee poěetnim způsobem
na samoěinném poěitaěi
Aby určení rektifikačnich hodnot směrové úpravy jeřábové dráhy bylo exaktní a aby rektifikace byla realizovatelná, je třeba mimo hodnoty, určující tvar a rozměr dráhy, měřit nebo zjišťovat tyto další údaje:
a) vzdálenosti osy (podélné střednice) kolejnic od
stěn haly nebo nosných sloupů, aby bylo možné nastavovat a kontrolovat vypočtené posuny,
b) vůle kotevnich šroubů nosníků kolejnic v kotevních otvorech, pokud se posunuje nosník, nebo
vzdálenosti mezi hranou paty kolejnice a upevňovacím
šroubem, pokud se posunují kolejnice,
c) tolerance statického momentu konsol nebo
sloupů, neboť omezují posun z hlediska statiky,
d) jiné podmínky, které by mohly omezovat posun
kolejnic.
Dále uvedený postup výpočtu rektifikačnÍch hod·
not je založen na vyrovnání mikrosítě, dále na vyrovnání směru kolejnic i jejich rozchodu metodou nejmenších čtvercu a nakonec na postupném zjišťování
možnosti uskutečnit vypočtené rektifikační posuny
a opakovaném opravování polohy kolejnic v přípa.
dech, kdy vypočtené posuny nejsou možné; bez počítače neni tento postup schůdný.
Uvedená metoda směrové rektifikace postupuje
v těchto etapách:
1. Vzájemná poloha a tvar podélných střednic obou
kolejnic se vyjádří v měřicí souřadnicové soustavě
souřadnicemi x a y podle obr. 1. Osa y je rovnoběžná
s levou záměrnou přímkou zPL a je od ni vzdálena
o střední rozchod r jeřábových mostů. Osa x prochází
stanoviskem teodolitu kolmo k ose y. Souřadnice jsou
dány vztahy

1972/224

Herda, M.: Určovd.ní geometrických
nich hodnot jeMbo1Jých drah

vztahů

Souřadnice Y se rovnají staničení příčných rovin od
bodu O, v kterých se měří příčné odchylky.
Předpokládá se tedy, že byly měřeny:
a) příčné odchylky
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3. Vyrovnaný rozchod (r
d12) se porovná s mezními
rozchody Rmlm Rmax jeřábových mostů (nebo mostu).
Vyhovuje-li rozdíl

UL;' Upi,

b) rozchody kolejnic r., r., rk v rovině stanovisek
teodolitu, v rovině uprostřed dráhy a v rovině cílových značek,

vztahu

c) staničení příčných
odchylky.
-

opraví se první posuny podle vztahů

rovin, v kterých

se měří

Mikrosíť, tj. vztah obou záměrných přímek, se
před výpočtem souřadnic vyrovná, neboť má pro rektifikaci zásadní důležitost a vyrovnání pOilkytuje kontrolu měřených rozchodů. Použije se jednoduché pod.
mínkové vyrovnání s podmínkou, odvozenou z úměrnosti úseček ve tvaru

XLi2

=

Dl

XLii

-2

Při opačném znaménku rozdílu Dl se poloha střednice
nemění. Porovnání s hodnotou Rmax je obdobné.
;

Výsledkem vyrovnání jsou vyrovnané rozchody r.v,
a vyrovnané odchylky Up., UL. ve střední příčné
rovině. Měří-li se rozchody a příčné odchylky se stejnou vahou, což v praxi bývá často a je-li střední příčná rovina přesně uprostřed, jsou vzorce pro výpočet
oprav rozchodů a příčných odchylek ve střední rovině
velmi jednoduché
r.v, rkv

v,. =
Vr•

=

VuP

=

u

Vrk

=7

--VuL

-u

= ---,

3,5

2. První posuny Vil obou kolejnic se určí vyrovnáním
metodou nejmenších čtverců pomocí dvou rovnoběžných vyrovnávacích přímek.
Rovnice oprav prvních posunů mají pro levou kolej.
nici tvar
a pro pravou kolejnici tvar
ViP1:=

kde drl
d12

-

-

dk 1 -

dll -d12

+ Yi.dk +

lpi,

(8)

posun, který vymezuje levá kolejnice na
ose x,
oprava
středního
rozchodu jeřábových
mostů, zavedeného do vyrovnání hodnotou r,
oprava směru levé kolejnice a
zprostředkující pozorování,

(9)
(10)
První posuny se spolu s kontrolami vyrovnání určí
některým z postupů pro metodu nejmenších čtverců,
jejíž program je k dispozici.

4. Poloha střednic po druhých posunech se porovná
s omezujícími podmínkami. S porovnáním se začne
uprostřed jeřábové dráhy. Nejprve se určí nejpřísnější,
tj. nejvíce omezující podmínka. Kolejnice s přísnějším
omezením rozhoduje o omezení obou kolejnic. Jestliže
je vypočtený posun možný, přechází se střídavě na
sousední body a zjištění možnosti posunu se opakuje.
Jestliže došlo k omezení, podélné střednice obou kolej.
nic se v této příčné rovině zlomí a všechny ostatní
body střednice se posunou do spojnice lomového bodu
s koncovými body kolejnic. V tomto případě se ovšem
při dalším zjišťování použijí již opravené polohy střed·
nic sousedních bodů. Tímto způsobem se střednice přizpůsobí možným posunům.
5. Přizpůsobené střednice obou kolejnic se porovnají
s předepsanými tolerancemi prQ směrové odchylky
podle ŮSN 272430 (z r. 1971). Tolerance se vloží do
paměti počítače, takže po skončení úpravy jsou vy.
značeny úseky, v nichž je zalomení střednic většj než
stanoví předpis. Jestliže k překročení došlo, posoudí
se možnosti odstranění této závady, obvykle je třeba
v podobných případech provést konstrukční úpravy
jako:úpravu rozchodu mostů, posun sloupů na patkách
nebo rekonstrukci konBOIapod.

Hlavním úkolem geodeta při realizaci rektifikace je
zajištění vztažných bodů, které by umožnily nastavovat určené posuny co nejjednodušeji, zejména bez
opakování celého měření. Nejvhodnějšími vztažnými
body jsou body na sloupech nebo stěnách v úrovni
hlavy kolejnice, jejichž kolmá vzdálenost od záměrných přímek se určí současně při měření podélné střednice. K těmto bodům se po konečné úpravě dráhy vy.
počtou vytyčovací prvky. Tyto body se také vhodně
označí, aby nanesení vytyčovacích prvků mohli prbvádět pracovníci montážní. čety a aby poloha prvků
byla jednoznačná. V případě, kdy tento způsob zajiš.
tění záměrných přímek není možný, je třeba stanovit
nouzové řešení jako je zajištění záměrných přímek
v úrovni podlahy nebo terénu nebo na okolních objektech apod. Tato řešení je třeba pečlivě uvážit, neboť
vyžaduje obvykle přímou spolupráci geodeta a zvyšuje
tedy náklady.
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Podstatou grafické metody, která je rovněž iačleněna~
do nového technologického
postupu [2], je zkusmé
vyhledání vyrovnané podélné střednice kolejnic jeřábové dráhy a odměření rektifikačních hodnot na sche.
matickém výkresu směrového průběhu obou kolejnic
při respektování podmínek, omezujících možný posun
kolejnic a podmínek pro tvar a vzájemný vztah kolejnic. Grafická metoda se doposud převážně používá;
někteří specialisté - geodeti jí dávají přednost [17].
Grafická metoda má některé výhody, jež platí pro
grafické metody obecně, ovšem její základní nevýhodou je, že nezajišťuje optimální řešení a je časově
značně náročnější než výpočet rektifikačních hodnot
na samočinném počítači. V některých případech ovšem
názorné zobrazení zamyšlených posunů může být výhodné.

Výšková rektiftkace
Rektifikace jeřábové dráhy ve svislém směru, tj. výšková rektifikace je poměrně jednoduchá a nevyžaduje
žádných zvláštních teoretických úvah. Základem po.
stupu je vyrovnání výšky hlavy kolejnic na výšku nej.
vyššího bodu této plochy v měřených profilech s omezením daným mezními úchylkami podle ČSN 272430
čI. 43. Postup je tedy jednoduchý, výškové posuny se
pak určí jako rozdíly původních a upravených výšek.
Výběr nejvyššího bodu může být ovlivněn tloušťkou
a .počtem podkladních
desek pod nosníky kolejnic,
neboť se mohou vyskytnout případy, že bude možné
výšku tohoto podkladu snížit a tím i snížit výšky nejvyššího bodu.
K realizaci výškové rektifikace je pak třeba měřit
současně s výškami kolejnic převýšení mezi konzolou
a nosníkem a výšku podložek.
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V dejinách kartografie sa stretávame ešte i v novoveku s viac alebo menej nepresnými mapami. Príčina bola v tom, že nebolo presných metód. Až v 16.
stor. sa objavila dodnes používaná metóda - triangulácia. Jej základy položil Rainer Gemma Frisius
(1508-1555), ktorý o tom napísal prácu v roku 1533
[3]. Výrazný krok dopredu urobil Holanďan Wille.
brord Snel1ius (1591-1626), ktorý meral na leidenskom poludníku a napísal o tom rozsiahlu prácu [3].
Po ňom sa zaoberal trianguláciou teoreticky taliansky
jezuita Giovanni Battista Riccioli (1598-1671) [3].
Prvenstvo v triangulácii potom prevzali Francúzi.
V rokoch 1669 až 1670 robil vačšie meranie Jean
Picard (1620-1682) a od roku 1678 sa venoval triangulácii Phillipe de la Hire (1640-1718) [3]. Mimoriadne významné miesto tu zastávali aj riaditef parížskej hvezdárne Giovanni Domenico Cassini (1625 až
1712) a jeho syn a nástupca Jacques Cassini (1677 až
1756) [3].
U nás zavádzal prvky triangulácie do praxe ako
prvý cisársky dóstojník a inžinier Johann Christoph
Miiller (1673-1721), ktorý bol spolupracovníkom
talianskeho polyhistora v rakúskych službách, grófa
Luigiho Ferdinanda Marsigliho
(1658-1730).
Vzdialenosti však ešte meral iba počítaním otáčok
kolesa na voze, ktorého smer kontróloval kompasom.
Niektoré body - najma na toku Dunaja - si zameral
astronomicky, ale určoval iba zemepisné šírky. Jeho
presnosť nebola ešte najlepšia.

Miesto

Viedeň
Budin
Baj a
Segedin
Solnok
Jáger
ústie Drávy
ústie Tisy

I

Miillerovo
mera.nie širky

48°14'
47°25'
46°10'
46°16'
47° 9'
48° 8'
45°36'
45°20'

I
I

I

Chyba.

+ 2'
- 5'
- l'
+ l'
- 2'
+14'
+ 4'
+11'

Miiller pritom používal výborný mosadzný astronomický kvadrant s polomerom poltreťej stopy (asi
80 cm). Kvadrant sa otáčal okolo zvislej osi a mal i horizontálny kruh. Pri tomto dosť vefkom polomere sa
dalo s týmto kvadrantom pomerne presne pracovať
i bez ďalekohfadu. Okrem toho používal Miiller meračskú tyč, meračské pásmo, meračskú reťaz, uhlomerný kríž, uhlomer, buzolu a meračský stól [4].
Prvým skutočným priekopníkom triangulácie
u nás bol Slovák Samuel Mikovíni
(16861-1750).
Tento technický polyhistor položil u nás základy ve·
deckej kartografie a geodézie. Po skončení univerzitných štúdií v Nemecku sa stal v roku 1725 zememeračom Bratislavskej stolice a v roku 1735 ho vymeno-

val msar Karol VI. (1711-1740) za cisársko-kráYovského inžiniera dolnouhorských miest a súčasne
ho poveril, aby zriadil v Banskej Štiavnici banskú
školu, pre ktorú ho menoval za profesora [2, 5, 11, 12].
Cisár Karol VI. mal pod vplyvom osvietenstva
záujem na tom, aby bolo vypracované rozsiahle monografické dielo o Uhorsku. Túto prácu zverili vynikajúcemu slovenskému polyhistorovi, rektorovi brati·
slavského lýcea Matejovi Belovi (1684-1749). Dielo
malo byť doplnené i mapami a tieto mal vypracovať
Samuel Mikovíni.
V roku 1731 ho tým povedl sám
cisár. Na základe cisárovho príkazu dokonca poslala
dňa 12. novembra 1731 kráfovská miestodržitefská
rada výzvu na všetky stoličné úrady, aby všemožne
vychádzali Mikovínimu
v ústrety pri jeho mapovacích prácach [11].
Mikovíni si vefmi dobre uvedomoval náročnosť
tejto práce. Chcel ju vykonať svedomito a nechcel sa
dopúšťať chýb, ktoré boli v tom čase v kartografickej
tvorbe. vefmi bežné, ba samozrejmé. Mikovíni napísal Belovi list, v ktorom uviedol, ako mienil pristúpiť
k vypracovávaniu máp. V roku 1732 vyšiel tento list
tlačou [6]. Pre svoju prácu si tu Mikovíni vytýčíl
štyri základné metódy, ktoré nazval základmi (fundamenta). Boli to astronomický,
geometrický,
magnetický
a hydrografický
základ.
Podfa astro1Wmického základu vykonával Mikovíni astronomické pozorovania v rozličných častiach
krajiny, podla ktorých potom určoval zemepisné· polohy - šírky i dÍžky - jednotlivých miest. Pri svojich astronomických pozorovaniach používal Mikovíni tieto prístroje:
1. Kvadrant,
ktorý bol síce masívny a bol na trojnožke, ale bolo ho možné pohodlne rozobrať a Yahko
zložiť. Jeho rameno bolo dlhé 3 stopy (asi 96 cm).
Jeho uhlová stupnica bola delená po 10'.
2. ĎalekohYad. Doma používal ďalekohrad dlhý 30
stóp (9,5 m) a na cesty brával ďalekohfady dlhé
15 stóp (4,75 m) i menšie.
3. Diopter s nitkovým krížom.
4.Libelu.
5. Nónius.
Matematické výpočty robil Mikovíni na základe Ludovicianskych tabuliek Philippa de la Hire
a Wurtzelbauerovských slnečných tabuliek. Astronomické pozorovania robil Mikovíni už od roku 1728.
Uverejnil výsledky svojich pozorovaní v Bratislave,
v horách pri Banskej Bystrici,
v Carei (dnešné
Rumunsko), v Jászberényi,
v Kečkeméte,
v Segedíne,
v Budapešti,
v Rácz-Szent-Miklósi,
v Banskej Štiavnici
a vo Vojniciach.
Svoje výsledky si overoval geometrickými meraniami, ktoré
zas zrovnával s astronomickými pozorovaniami viedenského dvorného matematika a hvezdára Johann:a
Jakoba Marinoniho
(1670-1755) [5, 6, 7, 10, 11].
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o Meranie zemepisnej ~:rky
• Meranie obo<.h :;i.rac/"Ic
Obr. 1: Miesta v Uhorsku,·v ktorých Mikovíni
zemepisnú polohu.

určoval

Za druhú mimoriadne dóležitú metódu považoval
Mikovíni geometrický základ. Tu išlo podra neho o geometricko-trigonometrické práce, ktoré vykonával na
rozličných stanoviskách, ktoré neboli od seba. vefmi
vzdialené, ale ktoré boli súvisle rozložené po cefom
kráfovstve. Mikovíni spomenul, že z týchto meraní
má celé zviizky záznamov, ale nepovažoval za potrebné ich publikovať. Za svoje pozorovacie stanoviská si
vyberal končiare vrchov, veže hradov, kostolov a iné
vyvýšené miesta, z ktorých bol dobrý výhrad do širokého okolia. Pri týchto prácach používal Mikovíni
goniometrický
prístroj.
Bol to horizontálne upevnený kruh na stojane s trojnožkou. Kruh mal na obvode stupňové delenie a v strede mal uchytený otočný
priezor. Na presnejšie meranie vzdialeností - pri
meraní základníc - používal meračskú reťaz.
Mikovíni
uholníkov. Vo
trigonometrické
Bystricou (obr.

takto pokryl celú krajinu sieťou trojsvojom liste publikoval ako príklad
meranie medzi Bratislavou a Banskou
2). Hlavnými bodmi tejto siete boli:

Márie pri ceste z Jura pri Bratislave do Rače.
Sám toto miesto označil ako horský výbežok - Promontorium Sancti Georii. Takýchto výbežkov je pri
Jure pri Bratislave viac, ale ani jeden z nich nemá
taký do dialky viditelný objekt ako tento, na ktorom
stojí spomínaný gotický kostolík. V Nitre mal stanovisko na Zobore. Body E a F mu tvorili vrcholy
Vojšína a Sitna. Stanovisko v Banskej Bystrici je
ťa.žko lokalizovať. Mikovíni ho označil ako miesto
v horách, čo je velmi široký pojem.
Ako základnú vzdialenosť si vypočítal
Mikovíni vzdialenosť medzi Bratislavou a Jurom pri Bratislave (AB). Vypočítal ju zrejme zo základnice, ktorú
meral pravdepodobne niekde pri Rači [lI]. Z uhla
GAB a vzdialenosti AB počítal potom s použitím
ďalších uhlov ostatné vzdialenosti. Vzdialenosť medzi
Bratislavou (A) a Nitrou (C) vypočítal z uhlov BAC,
ABC a z dÍžky AB. Zo stanovísk na Vojšíne (E) a na
Sitne (F) určil vzdialenosť Nitry (C) od Vojšína (E)
z uhlov CEF, CFE a vzdialenosti EF. Vzdialenosť
Vojšína (E) od Banskej Bystrice (D) vyrátal Mikovíni zo vzdialenosti EF a z uhlov DEF a DFE.
Napokon vzdialenosť medzi Bratislavou a Banskou
Bystricou (AD) zistil zo vzdialeností AC, CE, ED
a z uhlov ACE a CED. Mikovíni však nezabudol
podotknúť, že táto triangulácia je iba výsledná a že
tu uvádza iba jej hlavné body. V skutočnosti však vykonal viac meraní a jeho sieť trojuholníkov bola hustejšia. Spomenutú trianguláciu vyznačil Mikovíni
i na mape Vestigium operationis astronomioo-geometrica,
ktorú pripojil ku svojmu listu. Táto mapa je v mierke
asi 1 : 540000.
Ďalej uvádza Mikovíni magnetický základ. Ide
tu v podstate o predchádzajúcu metódu, ale v tomto
prípade meral Mikovíni uhly magnetickou strelkou.
Túto metódu nepovažoval za dokonalú a presnú, ale
často sa k nej musel uchýliť, najma na ťažko prístupných miestach, ktoré boli pre geometrické operácie
nevhodné. Mikovíni používal rozličné buzoly, pričom
najviičšia z nich mala strelku dlhú jednu stopu. Pre
túto metódu si Mikovíni zameral i odklon magnetky
od severu - deklináciu. V tom čase bola v Bratislave
deklinácia 12°13' (11) k západu. Deklináciu však meral Mikovíni aj na iných miestach.
Napokon uviedol Mikovíni hydrografický základ.
V skutočnosti bola táto metóda zhodná s predchádza-

A. Bratislava (Posonium),

B. Jur pri Bratislave (Sz.
GyfJrgy),
C. Nitra (Nitria),
D. Banská Bystrica
(N eosolíum),
E. Vojšín (Mons Voltsin) a
F. Sitno (Mons Szitna).
Okrem toho tu bola, ako základná
čiara, línia bratislavského poludníka,
ktorú označil AG.
V Bratislave si zvolil Mikovíni za stanovisko zrejme severovýchodnú vežu hradu. V J ure pri
Bratislave mu slúžil za stanovisko
kostolík
Nanebovzatia
Panny
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JUcou. V tomto prípade ale meral
Mikovíni
splavné toky buzolou,
ktorú mal pripevnenú na boku
lode. Porovnával vždy polohu lode
so strelkou buzoly, pričom vychádzal
z rýchlosti lode. Uvedomoval si však,
že rýchlosť lode sa pri plavbe po
prúde mení, a preto si vyrátaval jej
priemernú rýchlosť.
Tieto svoje metódy, či základy,
nepoužíval Mikovíni
samostatne.
Prvé d ve metódy - astronomickú
a geometrickú používal vždy
spoločne a vzájomne ich dopÍňal a
kontroloval. Posledné dve - magnetickú a hydrografickú - zas používal vždy iba v spojitosti s prvými
dvomi, aby ich doplnil, kde to bolo
treba.
Niektoré Mikovíniho
prístroje vidíme pri jeho
kresbe Banskej Bystrice, ktorá uvádza v Belovom
diele Zvolenskú stolicu. Sú tu zobrazené tieto prístroje: kvadrant
(obr. 3), goniometrický
prístroj,
meračská
reťaz,
uhlomer,
buzola,
uholník
a meračská tyč [1]. Mikovíni nikde nespomína, že
by bol používal anglický teodolit s horizontálnym
a vertikálnyrn kruhom ešte bez optických zložiek,
hoci bol známy od 16. stor. Taktiež asi nepoužíval
zrkadlové prístroje, ktoré vtedy už zavádzali do praxe
[5].
V roku 1732 uverejnil Mikov-íni aj výsledky
svojich meraní zemepisných šírok na rozličných miestach v Uhorsku. V roku 1737 uverejnil ďalšie hodnoty
[6, 8]. Jeho hlavným východiskovým bodom bola
Bratislava, a preto sa tu dokladnejšie venoval pozorovaniam a viackrát ich opakoval. Uvediem tu Miko.
víniho výsledky, pokiaf sa dotýkajú miest na území
dnešného Slovenska. Z uvedeného vidno, že Mikovíni nedospel pri každom meraní k rovnakým výsledkom.
Miesto

Bratislava

Dátum

121. júna
21. júna
21. júna
I 22. dec.
120. mar.
21. jú1a
24. sep.
21. dec.
13. mája
23. sep.
27. nov.
12. jan.
Banská Bystrica
7. aug.
(v horách)
3.okt.
Banská Štiavnica
7. júna
11. júna
23. dec.
2. jan.
Vojnice
23. júna

I
1728
1729
1730
1730
1731
1731
1731
1731
1733
1733
1734
1734
1728
1728
1732
1732
1736
1737
1731

1

Presnost
merania

8' 2"
8' 2"
8' O"
8' O"
8' O"
8' 1"
8' 4"
8'56"
8' O"
8' O"
8'10"
8' 6"
46'27"
26'16"
28' 3"
28' 3"
28' 3"
28' 3"
49'49"

Rozdiel

56"

20'11"
O

Zemepisné dÍžky určoval Mikovíni podra pozorovaní zatmení Mesiaca. Tieto rnerania robil v Bratislave (1. októbra 1735), v Banskej Štiavnici (26. marca
1736) a v Budíne (19. septembra 1736). Výsledné hod·

noty uviedol ako rozdiely oproti viedenskému a bratislavskému poludníku [8]. Podfa toho je od viedenského poludníka
Bratislava
0°50'30"
Banská Štiavnica
2°37'30"
Budín
2°52'30"
Od bratislavského poludníka je zas
Banská Štiavnica
1°47' O"
Budín
2° 2,' O"

na východ,
na východ a
na východ.
na východ a
na východ.

Mikovíni stál pred problémom, ktorý poludník
vziať za základný.
Poukázal na nezhody zemepiscov
v tejto otázke. Veď v tom čase sa používalo viacero
základných poludníkov. Mikovínimu
sa ani jeden
z dovtedy používaných nulových poludníkov nevidel
dostatočne svetovým, a preto sa rozhodol ustanoviť
si vlastný základný meridián. Vyslovil však požiadavku, aby sa vedci na celom svete dohodli o univerzálnom nulovom poludníku, ktorý by prechádzal cez
niektorú z významných hvezdární.
Na porovnanie určil Mikovíni aj uhlovú vzdialenosť bratislavského poludníka od poludníkov
parížskeho
norimberského
bolonského
berlínského
viedenského
petrohradského

1 hod.
O hod.
O hod.
O hod.
O hod.
O hod.

O min. O sek. na východ,
24 min. O sek. na východ,
20 min. O sek. na východ, .
15 min. O sek. na východ,
3 min. 30 sek. na východ,
52 min. O sek. na západ.

parížskeho
norimberského
bolonského
berlínskeho
viedenského
petrohradského

15° O' O" na východ,
6° O' O" na východ,
5° O' O" na východ,
3°45' O" na východ,
0°52'30" na východ a
13° O' O" na západ [11].

Tu vidno zasa jednu nepresnos~. Mikovíni tu
udáva rozdiel bratislavského poludníka oproti viedenskemu O hod. 3 min. 30 sek. (52'30"), ale pri určovaní
zemepisných dÍžok uviedol tento rozdiel hodnotou
50'30". Vo svojich údajoch má teda Mikovíni diferenciu 2'.
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Mikovíni
udal nepresne i polohu bratislavského
poludníka
voči iným poludníkom.
Vidno to vtedy,
keď z týchto údaj ov vypočítame
zemepisnú dížku
Bratislavy:

Od
Greenwicha

Pariž
Norimberg
Bologna
Berlín
Viedeň
Petrohrad

2°20'0"
11° 5'0"
11°21'0"
13°25'0"
16°22'0"
30°20'0"

,

Od
Bratislavy

15° O'O"z.
6° O'O"z.
5° O'O"z.
3°45'0"z.
0052'30"z.
13° O'O"v.

nácia a vacsma autorov zďaleka nedosahovala
jeho
úroveň. Mikovíniho
dielo takto nebolo prekonané
až do zahájenia prvého vojenského mapovania v roku
1763 a prvým jednotlivcom, ktorý ho prekonal, bol
ďalší Slovák - Ján Lipský
(1766-1826).

Poloha
Bratislavy

17°20'0"
17° 5'0"
16°21'0"
16°10'0"
11 °14'30"
17°20'0"

Mikovíniho
údaje teda podmieňujú výsledky s celkovou diferenciou 59'.
Nie je celkom jasné, kade viedol Mikovíni
tento
svoj nultý poludník. Z niektorých jeho máp i z niektorých máp jeho pokračovateIov
však možno predpokladať, že tento meridián prechádzal severovýchodnou
vežou Bratislavského
hradu
[9].
Mikovíni
potom podIa týchto zásad vypracoval
viacero máp. V Belovom diele, z ktorého vyšli tlačou
iba štyri zvazky, boli mapy týchto stolic: Bratislavskej
(I. zvazok) (obr. 4), Turčianskej, Zvolenskej, Liptovskej
(II. zvazok),
Peštianskej,
Pilišskej,
Šoltskej
(III.
zvazok), Novohradskej, Tekovskej, Nitrianskej a Hontianskej (IV. zvazok). Známe sú však aj iné mapy
stolic, ktoré nepublikoval tlačou. Tieto svoje mapovacie metódy používal potom Mikovíni
aj pri vypracúvaní máp banských revírov.
Mikovíni zaviedol ako prvý vedecké metódy do
mapovania a do kartografie v Uhorsku a bol na tie
časy u nás osobnosťou, ktorá vysoko prevyšovala
vedeckú úroveň v krajine. Po ňom preto nastala stag-

[1] BEL, M.: Notitia Hungariae novae historico.geographica ... Tomus secundus. Vienna Austriae 1736.
[2] DZURÁNYI, D.: Tri hviezdy nad Ábelovou v Novohrade. - Evanjelický posol spod Tatier XLV.
Liptovský Mikuláš 1955.
[3J HORÁK, B., TRÁVNíČEK
D., HONL: Dějiny
zeměpisu III. N ovověk od 17. stol. Academia,
Praha 1968.
[4J KpCHAŘ,
K.: Naše mapy odedávna do dneška.
NCSA V, Praha 1958.
[5J MARTINKA, J.: Samuel Mikovíny - priekopník
slovenskej vedy a techniky v 18. storočí. - Naša
veda I. Bratislava 1954.
[6J MIKOVINI,
S.: Epistola de methodo concinnandarum mapparum Hungariae, topographicarum ad
virum clarissimum Matthiam Belium regiae, scientarium Societatis Berolinensis, socium. Posonium
1732.
[7J MIKOVINI, S.: De mappis suis ad lectorem moni·
tio. In BEL M.: N otitia Hungariae ... Tomus primus. Vienna Austriae 1735.
[8J MIKOVINI, S.: De mappis suis Notitiae Hungariae
Belianae, partim insertis iam, partim inserendis
postea monitum II. In BEL M.: Notitia Hungariae.
Tomus tertius. Vienna Austriae 1737.
[9] PURGINA, J.: Bratislavský poludník - Karto·
grafický přehled IX. Praha 1955.
[10J PURGINA, J.: Meračská met6da Samuela Mikovíniho. - Kartografický přehled X. Praha 1956.
[lIJ PURGINA, J.: Samuel Mikovíni 1700-1750. Život
a dielo. (Monumenta Slovaciae Cartographica). Správa geodézie a kartografie na Slovensku, Bratislava 1958.
[12] TÁRCZY-HORNOCH,
A.: Mikoviny Sámúel.
Térképészeti k6zlOny IV. Budapest 1936.
Do redakcie došlo 15. 1. 1971.
Lektoroval:

Ing. Karol Jurda,
SVŠT Bratislava

K 100. výročí založení Vojenského zeměpisného ústavu
ve Firenze v Itálii.
Dne 27. října 1972 oslaví Vojenský zeměpisný ústav
[Istituto Geografico Militare) ve Firenze v Itálii 100.
výročí svého založení. Při příležitosti tohoto výročí bude
kromě ofiCiálních oslav v sídle ústavu ve Firenze uspořádáno slavnostní zasedání Italské geodetické komise,
5. sympozium o matematické geodézii, výstava historických kartografických
děl a 17. národní konference
italské společnosti pro fotogrammetrii a topografli.
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světa

Znázornění sídel na mezinárodní mapě
světa v měřítku 1 : 2 500 000

Jakékoliv mapové soubory menšího měřítka (atlasy či .listové mapy jednotného měřítka) se nevyhnou problému unifikace, která se netýká jen
značkového klíče, ale i pojetí při znázornění různých prvků obsahu díla. Při znázornění sídel na
mapě je to především otázka výběru a otázka
jednotně pojaté hustoty znázorněných sídel v souladu se skutečností. Mapa nemůže být nikdy věrným obrazem povrchu zemského; mapový obraz
by však neměl skutečnost příliš zkreslovat.
S problémy generalizace sídel se též setkalo zpracování obecně geografické mapy světa v měřítku
1 : 2 500 000. Ještě před zahájením vlastních prací
na mapě provedly kartografické
služby zúčastněných států podle svých představ ukázkové listy.
Při porovnání listů byla na první pohled patrna
nejednotnost
ve všech shora uvedených problémech: nejen nejednotnosti klíče, ale i nejednotnosti ve výběru sídel co do významu a rovněž nejednotně pojaté hustotě
znázorněných
signatur
sídel. Na základě těchto poznatků proto redakční
rada mapy požádala kartografické služby o zpracování návrhů jednotného řešení znázornění sídel,
přede,vším hustoty sídel.
Při posuzování potřeb znázornění prvků na této
mapě je třeba míti na zřeteli, že mapa nebude
sloužit jen jako zdroj geografických
informací
o povrchu celého světa, ale i jako podkladová
mapa pro soubory tematických
map v měřítku
stejném nebo i menším. Tato skutečnost do určité
míry limituje přeceňování úlohy znázorněných sídel na mapě, kde při nejmenším rovnocennými elementy mapy jsou i prvky fyzicko-geografické, ale
i ekonomicko-geografické
jiného druhu (dopravní linky, administrativní členění).
2. D o s a vad n í I i te r a t u r a
za ci sídel

o gen

er aIi-

V mapových souborech malých měřítek se setkáváme s nepříliš
pečlivou generalizací sídel.
I v atlasech organizací Touring Club Italiano nebo
Times nejsou vzájemně sě překrývající listy sjednoceny v tom smyslu, aby na nich byl tentýž výběr
sídel či pojetí hustoty signatur. Světové atlasy,
jako např. sovětský "Atlas mira" se sjednocenými
překryty, jsou spíše výjimkou. Překvapí proto, že
v odborné literatuře kartografické není věnována
otázce výběru či hustoty sídel dostatečná pozornost.
Na druhé straně bylo mnoho prací věnováno otázce generalizace t v arů
a obr y s ů s í d e I především při přechodu z měřítek velkých do měřítek
středních, ale i do měřítek malých. Uvedení problému je součástí všech souhrnných prací o kartografU včetně učebnic. Speciálně věnují tomuto

RNDr Antonín Gotz,
Geografický ústav ČSAV, Brno,
pracoviště Praha

problému své práce Komkov (1945], Suchov (1947)
a jiní. V případě mapy světa v měřítku 1 : 2 500000
však tento problém nevyvstal: všechna sídla jsou
na mapě znázorněna smluvenými znaky (signaturami v tvaru různě velikých kruhů) s výjimkou
největších měst, které jsou znázorněny obrysem
zastavěné části podle skutečného rozsahu.
Otázce v Ý b ě r u s í d e I bylo již věnováno méně
prací, mezi jinými i Imhofa (1936). Autor poukazuje na dosavadní subjektivnost při výběru sídel
a zdůrazňuje různou generalizaci výběru při rozdílném účelu mapy.
Příkladů subjektivního výběru je mnoho. Uveďme zde některé ze sestavitelské praxe v československé kartografické službě. Úvodem nutno podotknout, že při sestavování map malých měřítek
bývá často přeceňován dopravní význam místa,
což souvisí se snahou, aby každá (alespoň železniční) dopravní linka byla ukončena na mapě znázorněnou
kon~čnou stanicí. Mnoho kartografů
neznázorňuje ty železniční tratě, u kterých nelze
konečnou stanici na mapě znázornit; že tato skutečnost vede - kromě jiného - ke zkreslenému
obrazu dopravní sítě, je jisté. Vede však i k nesprávnému výběru sídel: tak např. na sestavitelském originálu jedné mapy SSSR bylo uvedeno
malé místo Zeleznodorožnyj, kde končí magistrála
severovýchodu evropské části SSSR, ale nebyla
uvedena sousední Vorkuta, město s více než 50 tis.
obyvateli a s významnou těžbou uhlí, kvůli které
byla vlastně trať postavena.
Podobně na sestavitelském originálu mapy Asie
byla na ostrově Sumatra znázorněna menší místa
Kutaradja a Rantauprapat
jako konečné stanice
znázorněných železničních tratí, které se sbíhají
v Medanu, ale nebylo znázorněno město Medan
s více než 300 tis. obyvateli proto, že se na mapu v důsledku uvedení obou předchozích
malých
měst - nevměstnalo, i přesto, že je vlastně centrem oblasti, odkud vede železniční trať do obou
shora zmíněných míst. Kdybychom postupovali
tímto způsobem i pro území Československa, pak
by na mapách menšího měřítka byly znázorněny
Vizovice s 5 tis. obyvateli a nikoliv Gottwaldov
se 60 tis. obyvateli.
Ke stejným mylným představám může vést striktní hledisko počtu obyvatel sídel, která mají být
znázorněna. Tak na mnoha československých mapách jsou znázorněny Telčice (tak jako tak s 2 tis.
obyvateli], jenom proto, že mají víc obyvatel než
sousední Chvaletice s významnou těžbou pyritů
a manganu. Přitom Telčice sloužily k výstavbě sídla
horníku jenom proto, že na katastrálním
území
Chvaletic - v di'tsledku rozsáhlé těžby - nebylo
již možno sídliště umístit.
Že tedy nejde při výběru sídel o problém jednoduchý, svědčí též - kromě shora uvedených příkladů - i skutečnost, že se někteří sovětští kartografové pokoušeli přičlenit každému sídlu urči-
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tou váhu podle významu, lépe řečeno souhrnu významu sídla. Myšlenka je jistě správná zvláště
v období automatizování
kartografických
procesů
(včetně sestavitelských)
a v době růstu kódovaných informací
prostřednictvím
databanko Pro
tvorbu mapy světa je však taková perspektiva zatím hudbou budoucnosti.
Otázce
správné
hustoty
znázorněn Ý c h s i g n a t u r s í d e I na všeobecně zeměpisných mapách je věnováno rovněž poměrně
málo pozornosti. Pro účel tvorby mapy světa byly
významné především práce Suchova (1948), který
stanovil optimální, minimální a maximální zaplnění mapy signaturami sídel. Další autoři (Borodin 1948, Davydov 1943, Soldatov 1940, Sorokina
1953) pak vzali za základ pro určení hustoty signatur na mapě různý element: hustotu sídel, hustotu obyvatelstva, kombinaci obou prvků, reprezentativní výběr, censální posuzování počtu obyvatelstva aj.
Redakci mapy světa přišly celkem návrhy 5 kartografických
služeb na řešeni problému unifikace na této mapě. Z nich však 3 návrhy nepodávaly žádné přesnější normativy výběru a nebyly
tedy v zájmu unifikování celého souboru přijatelné.
Další dva návrhy vycházely z různého principu:
maďarský návrh vycházel ze skutečné hustoty sídel, československý návrh z hustoty obyvatelstva.
Po rozsáhlé diskusi byl vybrán československý
návrh. Jeho principy jsou uvedeny dále.

Min i m á I ní hra nic e počtu signatur
sídel na mapě je určitelná podmíněně: kde není území osídleno vůbec, nelze na mapě sídla znázorňovat. Klade se proto podmínka: nebude-li dosaženo na mapě minimální hustoty signatur, budou
uvedena všechna existující sídla. V řídce Q.sídleném území má totiž každé sídlo velký význam.
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3. M a x i m á I n í, min i m á I n í a op t i m á I n í
zaplnění
mapy
signaturami
sídel
a jejich
aplikace
v československém
nlivrhu
Suchov (1948) určil pro měřítka 1: 1 mil. až
1 : 10 mil., o která nám především jde, maximální
a optimální zatížení.
M a x i m á I n í hra nic i zaplnění je nutno
stanovit. Nelze totiž do nekonečna zaplňovat mapu
signaturami sídel, nemá-li se stát' mapa nečitelnou. Přitom je nutno počítat i s popisem sídel,
který zaplňuje mapu více než vlastní signatury.
I když se připouští při tvorbě mapy světa výjimka
v tom smyslu, že lze použít pro názvy sídel zkratek (které budou vysvětleny pod rámem listu), lze
těchto výjimek použít jen v omezeném rozsahu.
Význam má i velikost a síla písma (pro tvorbu
mapy světa bylo zvoleno velmi drobné písmo).
Suchov určil jako nejzazší mez čitelnosti mapy
na 330 signatur sídel na 1 dm2• Při přípravě československého
návrhu
byly provedeny
zkoušky
maximální hustoty v měřítku 1: 2,5 mil. pro největší sídelní aglomerace
Evropy (Porúří, oblast
Belgie a Nizozemí, Black Country ve Velké Británii), které přinesly následující výsledky: lokálně lze sice zaplnit mapu i větší hustotou sídel (až
6 signatur na 1 cm2). Avšak - jestliže ve,zmeme
celou aglomeraci dohromady - může dosáhnout
hustota signatur (v průměru pro větší územní celek) maximálně 300 signatur na 1 dm2 i za před~
pokladu,
že pro některá
sídla bude použito
zkratek.
Na základě těchto zkoušek bylo proto sniženo
maximální zaplnění mapy na 3 OO s i g n a t u r
n a 1 d m 2 s výjimkou, související s dalšími požadavky (uvedením všech měst s více než 100 tis.
obyvateli; o tom dále).

Znázornění

sídel

na mezinárodní
v měřítku

mapě

světa

1: 2 500 000

Suchovem byla stanovena minimální hustota na
8 O s i g n a t u r s í d e I n a 1 d m 2 • Tuto minimální hustotu bylo možno převzít i pro tvorbu
mapy světa. Při této hustotě by připadala 1 signatura na plochu 125 mm2 mapy, což představuje
ve skutečnosti rozlohu území 781 km2•
Jestliže tedy připadá ve skutečnosti 1 sídlo na
rozlohu 781 km2 nebo dokonce větší rozlohu, budou uvedena všechna sídla. Vezměme např. sídla
v Grónsku s velmi malým počtem obyvatel, nepřesahujícím počtu 5 tisíc (Thule, Angmagssalik).
Tato sídla je třeba uvést na mapě všechna, zatímco na druhé straně naprostá
většina sídel
v Evropě se stejným nebo i větším počtem obyvatel nebude uvedena nejen proto, že je nelze
vměstnat do mapy, ale též proto, že v hustě zalidněném území nemají takový význam. Takové
oblasti subekumeny nebo anekumeny se vyskytují
ve všech světadílech kromě Evropy na větší ploše,
která je patrna i na mapě světa. Jsou to nejen
polární oblasti, ale i pouště, rovníkové pralesy
apod.
Rovněž u minimální hustoty bylo nutno, na základě zkoušek, připustit určité výjimky v těch oblastech, kdy znázornění minimálního
počtu signatur sídel by nebylo účelné ani žádoucí. Jsou to
případy, kdy je třeba popsat důležité orografické
jednotky, vrcholy nebo jiné prvky obecně - geografického obsahu a popis signatur sídel by tomu
bránil (např. horské oblasti Tibetu).
Op t i m á I n í h u s t o t u signatur
sídel stanovil Suchov na 200 signatur na 1 dm2 mapy. Tuto
hodnotu však nebylo nutno při tvorbě mapy světa
použít; vyjadřuje zhruba skutečnou hustotu obyvatelstva v intenzitě 100 obyvatel na 1 km2•
Celkově shrnuto, při sestavování mapy světa lze
stanovit hustotu zaplnění mapy signaturami sídel
v rozmezí 80-300 signatur na 1 dm2 mapy. V obou
mezních hodnotách jsou jen nepatrné výjimky.
4. Hra nic e poč t u o byv a tel
která
budou
uvedena
V současných
projektech
kých děl se obvykle stanoví
hradou za pracnější přístup
veliká místa musí být na
uvedena. Teprve pro menší
podle významu sídla.

s í d e I,

větších kartografic(Komkov 1945) - nák výběru sídel - jak
mapě bezpodmínečně
sídla nastupuje výběr

Tak např. při tvorbě mapy Československa v měřítku 1: 750000 (edice "Poznáváme svět") bylo
v projektu díla stanoveno (a předtím vyzkoušeno),
že budou uvedeny všechny obce s více než 2 tis.
obyvateli.
Pro mapu světa byly rovněž provedeny zkoušky,
zda je možno tuto hranici stanovit. Zkoušky byly
opět provedeny
v hustě zalidněných oblastech
Evropy. I při malém měřítku mapy a značných
rozdílech v zalidnění bylo přesto prokázáno, že
lze znázornit všechna města s více než 100 tis.
obyvateli za předpokladu, že budou na mapě uve-
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deny zkrácené názvy něl:<terých měst a plné znění
názvu vysvětleno pod dolním rámem mapy. Při
tom ovšem bude hustota znázorněných sídel na
mapě lokálně převyšovat onu stanovenou maximální hustotu signatur (300 na 1 dm2).

selo zápasit s nedostatkem
vhodných pramenů,
např. v údajích o počtu obyvatel v menších obcích,
které připojujeme k aglomeraci.

G6tz, A.: Znázornění
sídel
1J mi!l'ítku
1: 2 500 000

na mezinárodní

mapě

100

.ft
'&

Na mapě světa bude též možno znázornit naprostou většinu měst s 50-100 tis. obyvateli, a to
i v oblastech s nejvyšším stupněm zalidnění. Nejnižší hranice počtu obyvatel sídel, kte<ré je možno
na mapě znázornit, nebyla stanovena (viz předchozí kapitolu).
V této kapitole je třeba se též zmínit o jiném
problému, totiž jaký počet obyvatel měst uvažovat: zda ten, který je dán v administrativních
hranicích města či počet obyvatel v sídelních aglomeracích. Druhý přístup je jistě geografičtější:
mnohá velkoměsta některých států jsou (zpravidla z historických Či ekonomických důvodů) omezena svou hranicí na malé území, zatímco jejich
souvisle zastavěná aglomerace dosahuje až pětinásobek počtu obyvatel ve vlastní administrativní
jednotce - jádru aglomerace.
1 přesto se však
domnívám, že je třeba postupovat podle právního
statutu příslušné země: slučování do sídelních aglomerací by vedlo též k subjektivitě zařazování!)
(i za předpokladu, že by byly k dispozici podrobné
topografické
mapy). Důsledné provádění zásady
uvedení počtu obyvatel v celých aglomeracích by
bylo pracné a muselo by být provedeno nejen
u velkoměst, ale i u menších měst, kde by se mu1) Názori'J na seskupování aglomerací je mnoho. Např.
v Československu jsou používány geografy ri'Jzné aglo~
merace vytvořené podle o'dlišnfch hledisek, např. "pri'Jmyslové aglomerace", "sídelní aglomerace" a jiné.

5. V z tah
totou

mez i h u s t o t o u s í d e I a h u s obyvatelstva

Protože většina návrhů na postup při znázornění hustoty signatur sídel na obecně geografických mapách vychází buď ze skutečné hustoty sídel, nebo z hustoty obyvatelstva (anebo z kombinace obou elementů], byl zkoumán pomocí korelačního diagramu vztah obou prvkil..
V jedné z diplomních prací katedry kartografie na Ceském vysokém učení technickém (práce byla zadána pro analýzu při volbě nejvhodnějšího způsobu unifikace hustoty sídel na mapě světa) byl
sestaven korelační graf pro padesát státil. USA (na
ose x hustota obyvatelstva, na ose y hustota sídel).
Sestrojený diagram prokázal takovou disperzi, že
nebylo možno uvažovat vzájemnou souvislost nebo
závislost jednoho elementu na druhém.
Na obr. čís. 1 je znázorněn korelační graf pro
109 současných okresil. Ceskoslovenska.
Je konstruován stejným zpil.sobem: na vodorovné ose x
byla nanášena
hustota obyvatelstva
okresů, na
svislou osu y byla nanášena hustota sídel. 1 zde
je jednoznačně patrna taková disperze, že nelze
odvodit nejen matematicky, ale ani slovně jakoukoliv závislost obou prvků. Takové roztříštění je
vcelku logické: závislost by byla patrna pouze
v případech stejného, homogenního druhu osídlení, bylo-li by např. území venkovské. Tam by s hustotou obyvatelstva stoupala i hustota sídel. Avšak
v oblastech urbanizovaných
stoupá sice hustota
obyvatelstva, ale klesá hustota sídel (obce měst-
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ského charakteru mají zpravidla větší rozlohu než
sídla venkovská). Jiný obraz by tedy poskytl korelační graf s vyloučením městských obcí (hustota
venkovského zalidnění je rovnoměrnější), avšak pro
účely mapy světa nelze toto vyloučení městských
sídel uvažovat: údaje jsou nezjistitelné pro naprostou většinu území světa a kromě toho by bylo
sestavení mimořádně pracné.

zentovat. Přitom každá velikost signatury (stanovená podle počtu obyvatel) reprezentuje vždy jiný
počet obyvatelstva. Metoda byla použita při tvorbě
mapy Sovětského svazu v měřítku 1 : 1 mil. Je však
pro svoji komplikovanost příliš náročná na čas:
podle odhadu v sovětské literatuře bylo pro sestavenf touto metodou potřeba zhruba 2,2krát více
času než při sestavování mapy bez instrukce.

Základním prvkem pro stanovení hustoty signatur sídel na mapě mUsí být tedy buď skutečná hustota sídel, nebo hustota obyvatelstva, nikoliv oba
elementy současně.

Metoda dává vcelku uspokojivé výsledky pro
mapy středních měřítek, není však aplikovatelná
v měřítkách menších, jako 1:2,5 mil. Jestliže např.
stanovíme, že má být v sídlech uvedených na mapě
"reprezentováno"
určité
procento
obyvatelstva
území, selhává metoda v těch oblastech, jejichž
největší město představuje samo o sobě vysoké
procento
obyvatelstva
území (např. Rejkjavík
představuje 40 % obyvatelstva Islandu). V takových případech by rozsáhlá území měla znázorněno
pouze největší město. Avšak i po eliminaci velkoměst nedává metoda uspokojivé výsledky.
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6. Z n li z o r n ě n í
dle skutečné

h u s t oty
hustoty

s ig n a t u r
sídel

p o-

Davydov (1953) při svych návrzích zaplnění
mapy signaturami sídel vychází ze skutečné hustoty sídel. Za tím účelem rozdělil území SSSR na
několik oblastí podle přibližně stejné hustoty obcí.
Podobně i maďar,ský návrh, předložený redakční
radě map'y světa, př,egpokládal jako určující 8,18ment skutečnou hustotu sídel. Návrh stanovil (při
měř'tku 1: 2,5 mil.) uvedení zhruba každého 10.
sídla a provedl toto ře~ní na ukázce území Maďarska, které má poměrně řídkou hustotu sídel.
Pro území Československa však maďarský návrh nevyhovoval. Za předpokladu uvedení každé
10. obce by bylo na mapě znázorněno 1200 sídel
(v Československu bylo kolem 12 tis. obcí), tj.
zhruba 600 signatur na 1 dm2 mapy (Československo při své rozloze 128 tis. km2 zaujímá v měřítku 1: 2,5 mil. přibližně 2 dm2). Avšak takové
množství signatur je pro mapu neúnosné (viz kapitolu 3). Připustíme-li znázornění zhruba 400' signatur pro Československo v měřítku 1: 2,5 miL,
tj. 200 signatur na 1 dm2 mapy (což představuje
ono "optimální" zatížení mapy podle Suchova),
znamená to uvedení každé 30. obce.
Při posuzování maďarského návrhu jsem provedl
zkoušku, jak by byly tyto signatury rozmístěny
uvnitř Československa (v bývalém administrativním členění Československa na 19 krajů). Zkouška
prokázala negativní možnost použití pro mapu
světa. Např. v kraji Jihlava s velkou hustotou venkovských obcí by bylo znázorněno 28 obcí, tj. též
obce s 1500 obyvateli. Na druhé straně v hustě
zalidněném kraji Ostrava s nízkou hustotou obcí
(mnoho městských obcí s velkou rozlohou a vysokým počtem obyvatelstva) by bylo znázorněno
jen 12 obcí, tj. pouze města s více než 10 tis. obyvateli.
Tato metoda nedává tedy správný obraz, a to
tím spíše, že lze pozorovat závislost: čím větší urbanizace území, tím menší hustota sídel. Kromě toho
by bylo nemožné získat pro území celého světa
spolehlivé mapové nebo statistické prameny o hustotě sídel. Možnost použití komplikuje i skutečnost, že ve většině rozvinutých států je vždy několik venkovských sídel zpravidla seskupeno do
územní jednotky administrativně
právního charakteru (obce). Počet sídel se tedy neztotožňuje
s počtem ofiCiálně (ve statistických publikacích)
udávaných administrativních
jednotek nejnižšího
řádu.
Podobnou metodu užil i Borodin (1948), který
kombinoval hustotu sídel a hustotu obyvatelstva
tím, že přisoudil každé ze znázorněných signatur
určitý počet obyvatel, který má signatura repre-

sídel

na mezinárodní
v měFítku

mapě světa
1: 2 500 000

7. Z n li z o r n ě n í h u s t oty s i g n a t u r
podle
hustoty
obyvatelstva
Několik sovětských autorů užilo této metody ve
svých návrzích řešení otázky hustoty signatur sídel na mapách. Byla vyzkoušena její vhodnost
i pro tvorbu mapy světa, a to na ukázkových listech německé (list London), polské (list Tananarive) a československé
(list Wellington) kartografické služby. Výsledek byl velmi uspokojivý
a stal se základem závazné "Instrukce" pro tvorbu
mapy světa.
území světa bylo rozděleno podle skutečné hustoty obyvatelstva do 5 stupňů. Hranicemi intervalů jsou běžně užívané - a v kartografické interpretaci nejčastější - relativní hodnoty počtu
obyvatelstva na 1 km2• Pro těchto 5 stupňů skutečné hustoty obyvatelstva byly pak na základě
zkoušek stanoveny jakési normativy množství signatur na mapě, a to v rozmezí 80-300 signatur
na 1 km2, tj. v rozmezí onoho "minimálního" a "maximálního" zatížení mapy (viz kapitolu 3).
Jsou to následující
normativy:

intervaly

a jim stanovené

množství signatur
sídel na 1 dm2 mapy
méně než 10 obyvatel
10- 50 obyvatel na
50-100 obyvatel na
100-200 obyvatel na
více než 200 obyvatel

na 1 km2
1 km2
1 km2
1 km2
na 1 km2

80-120
120-160
160-200
200-240
240-300

Při pohledu na tabulku může vzniknout námitka, že v uvedené stupnici roste hustota obyvatelstva geometrickou řadou, zatímco množství stanovených signatur sídel je určeno aritmeticky, tj. že
je stupnice stanovena ekvidistantně.
Avšak bylo
již v předchozích kapitolách řečeno, že je nutné,
aby hus~ota signatur na mapě byla vyrovnanější
než skutečná
hustota
obyvatelstva;
že totiž
v méně osídleném území mají menší sídla větší
význam než v intenzívně osídlených oblastech
(kapitola 3). Znamená to, že zatížení mapy signaturami sídel roste pomaleji, než příslušná hustota obyvatelstva.
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Je samozřejmé, že shora uvedené normativy ponechávají vždy určité rozmezí, určitou libovůli
pro znázorněný počet signatur. Přesné matematicko-statistické
určení počtu signatur by příliš
schemat1zovalo tak složitý jev, jakým je rozložení obyvatelstva a sídel v geografickém prostředí.
Jako vedlejšího ukazatele je možno užít hustoty
sídel uvnitř jednotlivých stupňů hustoty signatur
na mapě. To však je záležitostí redakční přípravy kartografických služeb zúčastněných států. výhodou metody je i snadné zjištění hustoty obyvatelstva v dostatečné podrobnosti pro území celého
světa.
Jako součást instrukce byla československou kartografickou službou zpracována i schemata jednotlivých
kontinentů
(vyjádření
areálů
stejné
hustoty obyvatelstva ve stanovených 5 stupních
relativních hodnot) v měřítku 1: 5 mil. Základem
těchto schemat bylo především znázornění hustoty
obyvatelstva na mapě "Karta narodov mira" vydané v Moskvě v měřítku 1: 12 mil. (GUGK, Moskva 1961), ale i jiné vhodné kartografické prameny
(např. mapa hustoty obyvatelstva v I. díle atlasu
Times, v měřítku 1 : 30 miL).
Uveďme ještě příklad, jak se projeví na mapě
světa hustota sídel na území Československa při
postupu podle shora uvedených zásad "Instrukce":
kraj
Střední Čechy
Jižní Čechy
Západní Čechy
Severní Čechy
Východní Čechy
Jižní Morava
Severní Morava
Západní Slovensko
Střední Slovensko
Východní Slovensko

1

2

3

4

5

18
18
17
8
18
24
17
23
28
25

113
58
78
142
107
128
155
123
75
73

2,1
1,7
1,8
2,3
2,0
2,1
2,2
2,1
1,8
1,8

37
31
31
18
36
50
37
48
50
45

4,8
3,2
4,0
9,0
5,1
4,6
5,0
4,8
3,6
3,4

Československo (bez
statutárních měst)
Označení sloupců:
1. plocha kraje

na mapě

v měřrtku

1: 2,5 mil.

(v cm2);

2. hustota

obyvatelstva

kraje

(počet

obyvatel

Gendetický a kartografický obzor
roi!nlk 18/60, i!lslo 9/1972 135

svilta

na

1 km2);

3. hustota signatur síd!'l na mapě podle "Instrukce" (na 1 cm2);
4. celkový počet znázorněných signatur sídel na
území kraje podle "Instrukce" (údaj ve sloupci
1 násobený údajem ve sloupci 3);
5. počet obyvatel v nejmenším mEístě (v tisících
obyvatel), postupovali-li bychom při výběru sídel jen podle počtu obyvatelstva.
Poslední sloupec podává přesvědčivý
důkaz
o tom, že se rozdíly mezi oblastmi zmírní. V nejméně osídleném kraji (jižní Čechy) bun.Du zná-

zorněna města zhruba s 3,2 tisíci obyvatpli, zatímco v nejhustěji osídleném (Severní Morava)
budou uvedena pouze 5-tisícová města. Nejmenší
počet sídel bude uveden v severních Čechách, kde
budou uvedena pouze 9-tisícová města. Rozdíl mezi
velikostí znázorněných sídel v extrémně osídlených krajích Československa tedy nečiní ani trojnásobek minima (9,0: 3,2). Tento rozdíl mezi minimem a maximem není zdaleka tak velký, jako
kdybychom postupovali podle hustoty sídel. Extrémní rozdíl mezi jižními a severními Čechami
potvrzuje zhruba skutečnost, řečenou v kapitole
3: že totiž v řídce osídleném iízemí je menší sídlo
významnější než větší sídlo v hustě osídlené oblasti.

Návrh československé kartografické
služby byl
vypracován po předchozí důkladné analýze, provedené též ve formě diplomních prací ve spolupráci s katedrou kartografie fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze (především rozbory znázornění hustoty signatur sídel
VE
3 hlavních světových atlasech: Times Atlas,
Atlas Touring Club Italiano, Atlas mira; dále souvislost hustoty
sídel s hustotou
obyvatelstva
apod.).
Podle "Instrukce"
byly sestaveny listy mapy
světa, z nichž většina je již vytištěna. Z vytištěných listů lze soudit, že znázornění sídel na mapě
přispělo k celkově dobrému ohlasu, který mapa
světa ve veřejnosti má.
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vypusk 48. Moskva, Geodezizdat 1947.
[7J SUCHOV, V. 1.: Otbor naselennych punktov na milionnoj karte SSSR. Sbornik naučnotechničeskich
i proizvodstvennych
statěj, vypusk XXIII. Moskva,
Geodezizdat 1948.
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dlja melkomasštabnych
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kart.
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Pfóesnost polygonového
opticky

Přesnost polygonového pořadu
s elektroopticky měřenými stranami

1. Kritéria odchylek u"" ~,

Ing. Dr. Karel Kučera, CSc.,
Geodetický ústav, n. p., Praha

1]

V polygonovém pořadu připojeném a orientovaném
oboustranně platí pro empirický úhlový závěr u", krité·
rium
ve významu střední hodnoty. Činitele součinu jsou
vysvětleny níže.
Jsou-Ii v pořadu měřeny délky elektroopticky,
platí podle rovnice (24) - [1] pro základní střední po.
délnou (~) a příčnou (tj) odchylku v koncovém bodě
pořadu, počítaném s vyrovnanými hodnotami úhlů,
rovnice

I

n

I

k,

I

k,

I

k,

1,73
2,00
2,24
2,45

1,41
1,73
2,00
2,24

0,82
0,87
0,89
0,91

0,71
1,05
1,32
1,55

6
7
8
9
10·

2,65
2,83
3,00
3,16
3,32

2,45
2,65
2,83
3,00
3,16

0,93
0,94
0,94
0,95
0,95

1,75
1,93
2,09
2,24
2,39

A
B

=
=

1]~

+ 1]J, 1)

I

1]0

1]d

8

N

=

= Vn

[(n -1) (2n -

le2

(3)

r

= Vn, lea = Vn/(n+ 1),

1)/3nY/a,r

r(

= R - ~) ~

z

při

počtu n polygonových stran á, při vzdálenosti D kon·
cových bodů pořadu, při poměru R = [á]/D, při základní střední chybě m", měřeného vrcholového úhlu
nebo orientovaného směru a při střední chybě md prů.
měrné délky áo stran. Čísla le1, le2, N jsou uvedena
v tab. 1, r v tab. 2.
Není-Ii zavedena nucená centrace, zvětší se kvadraticky střední chyba měřeného úhlu o složku
mc = emeV3/áo podle [2], str. 71 a střední chyba měřené délky o složku mf> tj. o centra ční chybu v neznámém azimutu.

~ ( ... ,n-6,
ln

VA.

n-4,n-2,

n, n'-2,

n-4,n-6,

... )

a jejich počet na každém křídle je (n - 2)/2, celkem
n - 1. Užitý způsob rozdělení je přiměřený významu
úlohy.

V2"

m",1I

1

Předpokládejme lineární spád odchylky od středu ke
koncovým bodům pořadu. Odvozujeme na pořadu se
sudým n, neboť u něho skutečně existuje střední bod.
Jmenovatele 2 a 3 v posledních vzorcích označme
obecně symbolem 'j. Na obr. 1, voleném pro počet
stran n = 8 a j = 2 je zlomek 8/16 z rovnice (4) ekvi.
distantně zmenšován směrem k oběma koncům pořadu
(registrovány jsou tam jen čitatele zlomků).
Obecně to jsou u vnitřních bodů zlomky:

1) Při polohové chybě mX,1I daných bodů přičteme
kvadraticky v rovnici (2) člen m",1I
a ve výrazu A
přičteme člen 2 m.:.1I' U pořadu, který by obcházel sou·

sední bod sítě 5. řádu, neurčuje velikost
vých bodů, ale řád jejich spojnice.

ve středním bodě

P:

1]~,

+ 1,

p~

3. Střední odchylky p[,
v kterémkoli vnitřním
bodě vyrovnaného pořadu

= 1,1 kaD .1O-6m~c ~ D .1O-6m~c,
= N1]o,
= 1,1 r~.

Zároveň je le1

2. Střední odchylky p~,
vyrovnaného pořadu

PQ=3

kde
1]",

Pro empirickou (faktickou) podélnou W a příč.
nou (1]) odchylku pořadu (určí se graficky promítnutím
bodu určeného souřadnicovými odchylkami O." 011 na
spojnici koncových bodů pořadu) platí ~, 1] z rovnic
(2), (3) jako kritérium ve významu střední hodnoty.
Krajními odchylkami jsou zde dvojnásobky ú"" t 1].

Vzhledem k neúčinnosti složky B na vyrovnání však
není příčná odchylka rovna 1]/3, nýbrž platí

N

2
3
4
5

1]=VA+B,

pořadu
s elektromi§řen!Jmi stranami

řád konco-
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R

I

T

I

R

I

r

1,00
1,02
1,04
1,06

0,00
0,20
0,27
0,33

1,35
1,40
1,45
1,50

0,67
0,70
0,72
0,75

1,08
1,10
1,15
1,20
1,25

0,38
0,42
0,49
0,55
0,60

1,60
1,70
1,80
1,90
2,00

0,78
0,81
0,83
0,85
0,87

1,30

0,64

2,10

0,88

Kučera,
opticky

K.: Přesnost polygonov~ho
měřenými stranami

Součet kvadrátů

~=

těchto zlomků je

+ 2 + 3 + ,.. + _n

2.4 n (1

+2.22[12+22+32+

n 2 2 n2 -

+

2 2)

... + (n
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2 m~,1I =

+ 2[(n -2)2 + (n _4)2 +
- 6)2 + ...]}/j2n2 = {n2 + 2

{(n2

+ (n
-

s elektro-

pořadu

2fJ}/i2 2.
n

2

~ (49

4,1 Měření

+ 25 + 100 + 400) .10-

6

s centračními

chybami

ma = V m~l + m~ = ±0,005
mc = emeV3jdo = ±1O,lee,
ma> = Vm:'l

+ m~

=:= 287.106

m,

= ±1O,5ee.

(Střední centrační chyba me
stroje a cíle.)

= ±0,OO2-m pro oba pří-

Očekávaná střední hodnota úhlového závěru
ua> = ~ma>

=

±27,8ee

=

9,0".

Podélná ! a příčná řj střední odchylka v koncovém
bodě pořadu
Po zavedení známých součtových vzorců pro obě řady
je
n(n -2)
~ = [ n3 - n2 - 8n
8

+

n(n -1)

+8

2)

(n -

24

kvadratický

]/'21n- 2_

V~/(n

-1) =

V

V

2

Y

Pe =
Y

P'I =

V

+2

m,

A

= ±0,OI2 m,
= 'YJ:U'+ 'YJ~+ 2m~,1I = 872.10-6,

B

= 'YJ~=

139.10-6,
řj

.

+2
3n(n -1)
+

n
2
3n(n -1)

!/2,

V-A/3.
pg

P:,

Při n = 2 přejdou oba vzorce na
a
jak tomu má
být. Pohyb koeficientů v těchto vzorcích je uveden
v tab. 3. Lze podle ní generalizovat pro kratší pořady

pl

= D .1O-6m~ = ±O,0118
'YJa>= N'YJo = ±0,021 m,

'YJo

m,

=

VA + B = ±0,032

m.

3n(n -1) 11,

n
2

+ 2m:,1I = ±0,021

'YJa = 1,1 r~

+

n2
2
3i2n'

střed zlomků je
n2

~= V(k2ma)2

= !/3,

P: = VA/4.

I

(4)

Kvadratický
střed obou odchylek pokládejme za
střední polohovou chybu M",II' ovšem relativní s platností pro pořad.

n

pf'!

P~IVA

4
6
8
10
12

0,35
0,32
0,31
0,31
0,30

0,24
0,22
0,21
0,20
0,20

00

0,29

0,19

Střední odchylky ve středním bodě vyrovnaného
řadu
PEs

=

;/2

=

±0,01O m,

P7/s

=

VA/3

=

po-

±0,01O m.

Střední odchylky v kterémkoli vnitřním bodě vyrovnaného pořadu
y

PE

=

-

~/3

=

±O,00.7.m,

y

P7/

= VA/4 =

±0,007 m,

Ma;,1I = ±0,007 m.
centrací
Přístroje: Wild T3, 6 skupin, ma>l=7,4ee/V6 = 3,Oee2); 4.2 Měření s nucenou
Geodimetr AGA 6A, 3 frekvence, chybová rovnice
Zde je
± (0,005
2.10-6 d).
ma = mal = ±0,005 m, ma> = ma>l= ±3,oee,
Pořad: 175 - 10 exc (Praha-Metro), n = 6, [d] =
Ua> = ±7,95ce = 2,6",
= 1310 m, do = 218 m, D = 1124 m; vypočteno mal = ±0,OO5 ml), R = [d]/D = 1,17.
! = ±0,021 m, řj = ±0,022 m,

+

s

Střední polohová chyba geodetických základů:
bod 175 -

M"
Mli

bod

10 exc -

S) Indexem
by nezvětěené

= ±0,007 m
= 0,005

y

Pe

= ±O,O1O m,
= ±0,007 m,

s

P7/ = ±O,007 m,
y

P7/

=

±0,005 m,

M",1I = ±0,OO6 m.

Ma; = ±0,010 m
Mli =
0,020

'1, popř. dl označujeme
o chyby centračIÚ.

(J)

PE

Oentrační chyby mají největší vliv na ua> a na řj.
přístrojové

chy-

S hodnotami_ua>' ~, řj je nutno porovnat
hodnoty Ua>, ;, 'YJ.
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sin

cos

IX

0,917
0,248
0,153
0,816
0,997
0,416
0,999

d'Xkm"

IX

0,400
0,969
0,988
0,577
0,078
0,909
0,055

I

b'

pořadu
s elektroměřenými stranami

II

d'Ykm "" c'

b

c

-0,684
-0,064
+0,013
+0,031
+0,314
+0,026
+0,365

+0,299
+0,048
-0,033
-O,OU
-0,036
+0,020
O

-0,684
-0,748
-0,735
-0,704
-0,390
-0,364
+1

+0,299
-0,251
-0,081
+0,022
-0,025
+0,056
-0,020

I

polygonového
opticky

/km

0,746
0,760
0,730
0,720
0,430
0,365

Vzorec (II) je výhodnější ve tvaru
Je-li připojovací bod bodem hlavního pořadu, použije se při výpočtu střední polohové chyby geodetických základů (viz odd. 4), místo středních chyb Mx, Mli
vyrovnaných souřadnic, hodnot
vypočtených
pro hlavní pořad, pokud ovšem není nutno respektovat
druhou větu z poznámky 1.

pr, P:

= 0,235

Mx•lI

V m~+ m~+

t~ (m~c/636,6)2,

(12)

kde t~ je aritmetický průměr čtverců všech spojnic
tkm• Při měření s centračními chybami (mw = 1O,5cc) je
Mx•lI

=

0,235

Viň~+ m; + 272 t~.10-

6•

(13)

7. Příklad pro orientovaný uzavřený pořad

Úw

I

= lc2mw,

Pro dvě souřadnicové odchylky

Ox
011

=

+

+ ...

Jen pro příklad uvádíme v levé
z formuláře "Výpočet souřadnic v
du". Jde o uzavřený pořad s n =
ření s centračními chybami. Podle

=
m~.w =
mtd =
m~.w =
m~.d

d12COS(X12d23COS(X23 dn1cos(Xnl
(= 1000 rb']),

= d12sin(X12
+ d23sin(X23+ ...dn1sin(Xnl

(8)

(= 1000 [c']),)
kde (Xjsou jižníky, platí podle (9), (10) publikace [4]
jako kritéria střední uzávěry, pořadnicový a souřadnicový m2, m3' Vzorce pro ně jsou v našem případě po
úpravě pro centesimálnÍ úhlovou soustavu
iň2

=

I

V~.d + ~.w,

~::: ;:rs~~;:
-

2
+ m3.w
2
= V m3.d
,
2
m~.d = iň~ [cos (X],
m~.w = [c2]. 2,46. 1O-6m~,

_
-

1

"3

V

m~ + iň~
2

[t

]

25.10-6.3,243

=

= 26. 10-6,

81.10-6,

2,348.2,46.10-6.10,52

=

636.10-6,

a podle (13) je
272 t~.10-6
Mx•lI

~3

I

2

+

94.10-6,

0,0946.2,46. 10-6• 10,52

=

=

272.0,417.10-6

0,000235 V(94

=

1I3.1O-6,

+ 26) + (81 + 636) + 113 =

m2 = VI20.1O-3 =
= V717.1O-3 = ±O,027 m.

Kromě~toho je

přičemž b jsou postupně slučované součiny b' a c postupně slučované c' z rovnic (8)•.
Veličinami m2, m3 jsou zde zastoupeny střední
odchylky f, fj užívané v dřívějších oddílech. Rozlišování odchylek na podélnou a příčnou zde ovšem ztrácí
smysl.
Bez záruky pro správnost provedené orientace co
do omylu nebo hrubé chyby, je pojem polohové střední
chyby Mx•lI bodů uzavřeného pořadu ilusorní. Existujeli tato záruka, je
Mx•lI

=

= 0,000235 V950 = ±0,007 m.

~0-6m~, .

m3

25.10-6.3,757

části tab. 4 VyplS
polygonovém pořa7 stranami při měvzorců (9) a (10) je

-2

2(n _ I)e2 mw,

kde druhý člen pod odmocninou představuje
středního nahodilého posunu bodů z orientace
graficky určené délky (n - I) spojnic bodu, na
orientovalo, s ostatními body uzavřeného
Zlomek před odmocninou je přenesený větší
z rovnic (6).

1
(1)

čtverec
a ti jsou
němž se
pořadu.
zlomek

±0,01I

m

Článek byl napsán pro účely budování pražského
metra. Jsou v něm posuzovány oboustranně připojené
a orientované pořady a také uzavřený pořad. Je zde
odvozen vzorec pro střední hodnotu Mx•y polohových
chyb vnitřních bodů vyrovnaného pořadu jako jeho
komplexní charakteristika přesnosti.
Literatura:
[I] KUČERA, K.: Odchylky;,
1J obecného jednostran·
ně orientovaného polygonového pořadu, GaKO, 14,
56/1968, č. 2, s. 36-41.
[2] KUČERA, K.: Kritéria přesnosti topografického
mapování v měřítku I: 5000 a I : 10000, Edice
VúGTK, Sborník výzkumných prací IV, Praha 1962.
[3] JORDAN . EGGERT:
Handbuch
der VeÍ'messun~kunde, II/I.
[4] KUCERA, K.: Určování horizontálních
pohybů
v poddolovaných oblastech z volné polygonové sítě
vyrovnané podle MNČ, GaKO, 15 (57), 1969, č. 9,
s.221-228.
Do redakce došlo 4. 2. 1972
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P.: Základní
tendence recentních
vertikálních
pohybů zemské kůry na území Ceskoslovenska

Základní tendence recentních
vertikálních pohybů zemské kůry
na územ í Československa

Ing. Pavel Vyskol!lI, CSc.,
Výz:kumný ústav geodetický, topografický a kartografický
v Praze

Do současnosti byly na území Československa
uskutečněny celkem čtyři opakované nivelace. pů·
vodní rakouská nivelace z konce minulého století je
z hlediska dnešních požadavků nekvalitní a nehodí se
k podrobnému zkoumání recentních vertikálních pohybů. První vhodná nivelace (Čs.) byla uskutečněna
v letech 1920-1938 s časovým středem 1929, druhá
v letech 1939-1956 s časovým středem 1949 a třetí,
pokrývající jen část území ČSSR, proběhla v letech
1960-1969 s časovým středem 1965. Zpracováním
těchto nivelací vzniklo koncem padesátých a v průběhu šedesátých let několik map, které vyjadřují pohybovou aktivitu území naší republiky. Rozdíly původní a první nivelace a první a druhé nivelace vyjádřil v mapách Kruis [1], [2]. Mapu ročních rychlostí vertikálních pohybů z první a druhé nivelace
odvodil Vyskočil
[3]. Všechny tyto mapy byly při
tom odvozeny z rozdílů nadmořských výšek identických bodů. Protože nadmořské výšky těchto bodů
byly odvozeny vyrovnáním v různých konfiguracích
sítí, nebyl tento postup teoreticky zcela správný [4].
Kvalitativně odlišným postupem zpracování výsledků první a druhé nivelace vznikla mapa ročních
rychlostí vertikálních pohybů zemské kůry, která má
dvě varianty. První variantou, vzniklou na základě
vyrovnání nivelační sítě na území států východní
Evropy, se ČSSR zapojila do mapy recentních vertikálních pohybů zemské kůry východní Evropy. Tato
souborná mapa byla publikována na XV. valném
shromáždění MUGG v Moskvě, v srpnu 1971 [6]. Recentní pohyby odvozené z této mapy pro naše státní
území se nehodí pro podrobný výzkum pohybové
aktivity v ČSSR, neboť výsledky byly v procesu vyrovnání poněkud poškozeny značnou různorodostí
vstupních hodnot, kterými se do mezinárodního vyrovnání zapojovaly jednotlivé sousední státy. Z těchto
důvodů je vhodnější druhá varianta národní mapy
vertikálních pohybů zemské kůry, získaná samostatným vyrovnáním rozdílů první a druhé nivelace pouze
pro území naší republiky. Druhá varianta mapy spolu
s nejnovější mapou ročních rychlostí vertikálních pohybů zemské kůry na území ČSSR byla publikována
v autorově referátu [5]. Předkládaná práce vychází
z obsahu citovaného referátu.

Přesnost všech vy jmenovaných nivelací, charakterizovaná středními chybami podle Vignala je uvedena v tab. 1. Na rozdíl od dřívějších zpracování byly
jako podklady pro vyhotovení obou posledních citovaných map vzaty vždy měřené hodnoty převýšení,

Střední chyba

---

Nivelace

pllvodní

I

první

I
±

1]

~
T

1,2
4,0
4,2

I

0,5
1,2
1,3

druhá

I

třetí

mm

I

0,4
0,8
0,9

I

0,4
0,4
0,5

opravované pouze o obvyklé laťové korekce. Převýšení byla počítána vždy mezi dvěma identickými body
vyšší kvality stabilizace. Výběr identických bodů mezi
první a druhou nivelací byl dosti obtížný, neboť linie
první nivelace probíhaly po železnicích, linie druhé nivelace po silnicích. Z těchto důvodů byla síť identických bodů první a druhé nivelace dosti řídká.
Rozdíly měřených převýšení mezi sousedními
identickými body zaměřených při jednotlivých nivelacích byly důsledně redukovány časovým rozdílem
platným pro daný rozdíl převýšení na roční změny převýšení Vii [4]. Za předpokladu linearity pohybu a ne·
měnnosti tíhového pole byly tyto roční změny vyrovnány za podmínky
~Vii

=

O

(1)

V důsledku neidentity sítí první a druhé nivelace
nebyly změny Vii, odvozené z rozdílů první a druhé
nivelace, vyrovnány v téže konfiguraci sítě jako změny
Vii z rozdílů druhé a třetí nivelace. Aby srovnání výsledků bylo souměřitelné alespoň co do postupu vyrovnání, byly obě sítě vyrovnány nezávisle, bez připojení na sítě sousedních států. Výsledkem jsou proto
relativní roční rychlosti pohybů zemského povrchu Vi>
vztažené vždy k základnímu nivelačnímu bodu (ZNB)
Lišov, pro nějž se předpokládá Vo = O. Pak tedy,
jsou-li Vii vyrovnané změny převýšení, platí

Z vyrovnání a výpočtů ročních rychlostí pohybu identických bodů podle rovnice (2) vznikla pro první
a druhou nivelaci mapa na obr. 1, pro druhou a třetí
nivelaci mapa na obr. 2.1)
Přesnost isočar na mapách na obr. 1 a 2 lze charakterizovat střední chybou

1) S ohledem na to, že v JZ části Čech nebyla dokončena první nivelace, bylo v omezené mife v této části
území použito pro konstrukci mapy na obr. 1 výsledků
druhé a tfetí nivelace.
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Obr. 1. Mapa ročnich rychlosti vertikálnich pohybu zemské kury na územi ČSSR.
Epocha 1929-1949.

Obr. 2. Mapa ročnich rychlosti vertikálnich
pohybu zemské kUry na území ČSSR. Epo.
cha 1948-1965.

Obr. 3. Přehled prolilu a oblasti výrazných
relativnich pohybu. 1-8 - čisla profilu opakované nivelace, plné silné rory - linie a
oblasti relativních zdvihu, čerchované silné
čáry • linie relativních poklesu, čárkovaně •
seismický prolil č. VI.

1972/240

P.: Základní tendence recentních
vertikálních
pohybů zemské kTlry na území teskoslovenska

Geodetický a kartografický
obzor
ročnfk 18/80, i!fslo 9/1972 241

Vyskočil, P.: Základnf tendence recentnich vertlkdlnich
pohybů zemsktJ kůry na územi teskoslovenska

O~-~I

--

!

100

•
.!!
oD

•

.e

•..

" "

~"

J::

•

•

A

A.

kde D > 50 km je vzdálenost od ZNB Lišov nebo
mezi libovolnými body nivelačních pořadů a

m=VT~+T~

4

L1T

( )

kde L1T je střední časový interval srovnávaných nive.
lací. Pro první a druhou nivelaci platí L1 T = 20 let,
pro druhou a třetí nivelaci L1T = 17 let. Hodnoty my
pro různé vzdálenosti D jsou uvedeny v tab. 2. Je při
tom samozřejmé, že hodnoty my lze aplikovat nejen
"absolutně", tj. k ZNB Lišov, ale i relativně na kratší
vzdálenosti pro různé části celého zmapovaného území.

D
(km)

50
100
200
300
400
500
600
700

my (

±

1929-49

0,56
0,79
1,12
1,37
1,58
1,77
1,94
2,10

mm/rok)

I

1948-65

0,43
0,61
0,86
1,05
1,21
1,36
1,49
1,61

Srovná.ní map a jejich interpretace
Srovnání map s hodnotami my z tab. 2 vede
k povšechnému závěru, že pohyby zvláště ve východní
části státu nelze považovat vzhledem k ZNB Lišov
za prokázané (V < 2 my). Přesto lze nalézt na obou
mapách oblasti, které vykazují společný smysl pohybu alespoň v relativním vztahu na kratší vzdálenosti.
Jsou to hlavně elevaoe v oblasti českomoravské vrchoviny, Jeseníků, Moravskoslezských Beskyd a jejich
pokračování ve hřbew oblouku Karpat směrem na
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východ a deprese jihočeských pánví, ostravské pánve,
okrajů vídeňské pánve na jihovýchodní Moravě, podunajské nížině a východoslovenské nížině.
Oblasti stejné tendence pohybu ještě lépe vynikají na podélných profilech, vedených ve směrech
podle obr. 3. Profily podle číselného označení na obr. 3
jsou znázorněny na obr.l(4-6.
Numerické hodnoty
ročních rychlostí pohybů jsou při tom vztaženy vždy
k ZNB Lišov. Je zřejmé, že v některých případech lze
nahradit s dostatečnou přesností lomenou čáru profilu
vyrovnávací přímkou. I když se roční rychlosti vzhledem k ZNB Lišov liší co do numerických hodnot, vykazují směrnice vyrovnávacích přímek pro obě epochy
stejnou tendenci relativního náklonu. Ve většině případů je směrnice vyrovnávacích přímek přibližně stej.
ná. Výjimku činí výrazněji pouze úsek BratislavaŠtúrovo na profilu 3 a Mlynárce-Štúrovo
na profilu 5.
V obouwřípadech jde o seismicky aktivní podunajskou
nížinu, kde pohyby mají odlišný charakter než na
ostatním státním území. Této oblasti je proto také
věnována zvýšená pozornost a je na ni založen roz·
sáhlý nivelační polygon.
Na podkladě zhodnocení výsledků rozboru shodných tendencí ročních pohybů na jednotlivých profi.
lech byly do mapky na obr. 3 vykresleny linie maxim
relativních zdvihů a poklesů. Konfrontace této mapky
s geologickou strukturou území naší republiky pak
poskytuje zajímavé výsledky o chování některých vý.
značnějších geologických jednotek. Elevace VnorovyÚstí-Jablunkov,
zvýrazněná vnější hranicí SučanySpišská Belá-Bardejov-Ubla,
odpovídá vnějšímu
oblouku Karpat. Deprese vyznačená linií ŠtúrovoLučenec-Lenártovce
a dále na východ ohraničuje
rozsáhlou nížinu Maďarska. Deprese Ostrava-Olomouc-Břeclav
je totožná s tzv. Karpatskou před.
hlubní, ležící na styku Karpat a ceského masivu
/li v oblasti Břeclavi přecházející do vídeňské pánve.
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Obr. 5. Profily 2, 5---.8. Plnou čarou vyznačeny

pohyby v epoše 1929-1949,
1948-1965.

Elevace Mpadně od Znojma a severně od Olomouce
vyznačují morfostruktury Ůeského masivu - Jeseníky
a Ůeskomoravskou vrchovinu. Dále na západ leží
vlastní jádro Ůeského masivu, které je rozlámáno na
soustavu drobnějších bloků, jak je zvláště dobře patrno z mapy na obr. 2, k jejíž konstrukci bylo použito
většího množství kvalitních identických bodů. Ke
studiu pohybovýclí vlastností těchto členitých struktur je nutno provést další přesná měření a detailní
výzkumy na dílčích profilech.
Na základě interpretace relativních pohybů na
profilech můžeme považovat vyslovené závěry za věrohodnější, než jak by vyplynuly z analýzy map
aplikací středních chyb my. Při tom ovšem určujeme
pouze relatiyní pohyb dvou sousedních geologických

čárkovanou čarou pohyby v epoše

útvarů. V přehledné mapce je pak možno znázornit
pouze tendenci pohybu, tedy jeho směr, bez uvedení
odpovídající numerické hodnoty. Z předložených výsledků je proto možné usuzovat, že vnější oblouk
Karpat relativně stoupá oproti severním okrajům
panonské nížiny na jižním Slovensku. Maximum zdvihů při tom přechází z Moravsk.o-slezsk.ých Beskyd na
území Polska. Náklon v těchto částech území lze charakterizovat průměrnou numerickou hodnotou 0,8 až
1,0 mm/rok/lOO km. Výrazně poklesová je karpatská
předhlubeň a severní okraje vídeňské pánve. Vtěchto
partiích jev současné době zahajován rozsáWý výzkum
recentních pohybů, kterým má být objasněn pohyb
nejen ve smyslu vertikálním ale i horizontálním. Podle
názoru geologů dochází zde k výzdvihu a nasunování
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Obr. 6. Profily

3 a 4. Plnou

čarou vyznačeny

pohyby v epoše 1929-1949,
1948-1965.

čela karpatského oblouku směrem k západu na struktury českého masivu. VýzdvihyJeseníků a Českomoravské vrchoviny mohou být mechanickou odezvou
na stoupání Karpatského oblouku nebo také samostatným pohybem dílčích bloků českého masivu. V každém
případě je tento výzdvih menší než výzdvih Karpat
a lze proto soudit, že Karpaty vzhledem k českému
masivu relativně stoupají.

Vertikální pohyby podél mezinárodního seismického
proftlu ě. VI.
Pro studium hlubinné stavby zemského povrchu
jsou přes území naší republiky vedeny mezinárodní
profily seismického výzkumu [7]. Nejdelší profil č. VI.
procházející ČSSR přetíná v celé své délce území zmapované výsledky druhé a třetí nivelace a je vyznačen
na obr. 3. Na podkladě mapy na obr. 2 byl konstruován průběh ročních rychlostí pohybů zemské kůry
podél tohoto profilu a je vyznačen na obr. 7. Výsledky
druhé a třetí nivelace jsou zde voleny proto, že v zájmovém území bylo ke konstrukci isočar použito většího množství identických bodů a znázornění pohybové
aktivity lze proto považovat za věrohodnější. Průběh
ročních rychlostí pohybů zemské kůry podél tohoto
profilu dobře vyjadřuje členitou strukturu Českého masivu. Pozoruhodná je shoda směrů pohybových tendencí s polohami hlubinných zón určených seismickým
výzkumem [7] a pohyblivých makroseismických pásů
určených akademikem A. Zátopkem
[8]. Ve většině
případů odpovídají polohám makroseismických pásů

čárkovanou

čarou pohyby v epoše

extrémy křivky ročních rychlostí pohybů, polohám
hlubinných zón pak inflexní body této křivky. K vy.
světlení příčin tohoto jevu chybí vhodné podklady,
tj. výsledky dalších opakovaných měření. Teprve na
jejich podkladě bude možno stanovit chování zemské
kůry vzhledem k polohám makroseismických pásů
a hlubinných zón. Jde zejména o to, stanovit, zda
průběh křivky rychlostí pohybů zemské kůry, i při
změně numerické hodnoty pohybu, zachová trvale
naznačenou korelaci. V každém případě můžeme však
již nyní vyslovit závěr, že pohyby zemské kůry zachycené srovnáním druhé a třetí nivelace souvisí
s tektoníckou stavbou území naší republiky.

Srovnání dvou map ročních rychlostí vertikálních pohybů zemské kůry na území ČSSR, platných
pro různé časové epochy, vykazují v hlavních rysech
dobrou shodu v tendenci pohybů. Tato shoda nás
opravňuje k závěru, že pohyby zemské kůry registrované nivelačním měřením dobře obrážejí geologickou
stavbu zkoumaného území. Existenci současných pohybů zemské kůry tektonického charakteru můžeme
proto považovat za prokázanou, přes všechny nedostatky, které v sobě ještě výsledky nivelačního měření
skrývají. To je ovšem pouze první krok celého výzkumu. Nestai:ií pohyb pouze konstatovat, ale je nutno
odpovědět ještě na základní otázku, tj. vysvětlit příčiny těchto pohybů. K tomuto cíli můžeme dospět jen
komplexním a soustavným výzkumem ve spolupráci
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Obr. 7. Pohyby zemské kůry podél mezinárodního seismického profilu
č. VI. Plnými čarami jsou vyznačeny polohy hlubinných zón, čárkovanými čarami polohy pohyblivých makroseismických pásů. A - centrální
český pluton; B - moldanubikum; O - karpatská předhlubeň; D - severní
okraj vídeňské pánve; E - Malé Karpaty; F - podunajská nížina.

s geology, geofyziky a vědci dalších oborů. Zpočátku
je nutno tento výzkum provádět na územně omezených
profilech nebo polygonech. Poznatky;z;ískané v těchto
oblastech pak podstatně přispějí k poznání zákonitostí
pohybů na rozsáhlých územních celcích.
V naznačeném směru výzkumu nepostupuje ČSSR
osamoceně. Stejně postupují i vědci ostatních vyspělých států světa s přihlédnutím ke specifickým zvláštnostem vlastních území. Konečným cílem při tom je
poznání dynamických vlastností planety Země. Mimo
obecného obohacení znalostí lidstva má tento výzkum
význam pro předvídání zemětřesení, projektování rozsáhlých staveb a v neposlední řadě také pro údržbu
geodetických sítí ve stavu a kvalitě, odpovídající nejpřísnějším moderním požadavkům.
V tomto celosvětovém výzkumu zaujímá československá věda význačné místo, jak to dosvědčují i výsledky XV. valného shromáždění MUGG v Moskvě v r. 1971.
Předložená práce v hlavních rysech shrnuje vý.
sledky výzkumu, prováděného ve VúGTK v uplynulých několika letech: Podklady byly shromažďovány
v době, kdy ještě neexistoval VúGK Bratislava a celostátní mapa je proto dílem jednoho autora. Na příští
práci podobného rozsahu se budeme podílet již s vědci
ze SSR.
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Do redakce došlo 7. 9. 1971
Lektoroval:

Prof. Ing. Dr. Josef Btihm, DrSc., katedra
vylši geodézie FSvČVUT
v Praze

Ve středu 26. 7. 1972 zasáhla smrt do řad pracovníků našeho resortu úderem, který patřil v poslední
době k těm nejkrutějším. Toho dne vydechl naposled
náš věrný přítel, svědomitý, poctivý a tichý spolúpracovník Ing. Jii'í Procházka, vedoucí odborný referent
Ceského úřadu geodetického a kartografického.
Nikdo z nás netušil, že první den dovolené, na kterou
se tolik těšil, bude pro něj také dnem posledním.
Veliká. účast na smutečním shromáždění ve strašnickém krematoriu,
kde nechyběli zástupci
resortních
i mimoresortních
organizací,
byla jen dťikazem, že
v osobě Jiřího Procházky měl resort nejen pracovníka
velmi oblíbeného, ale také odborně mimořádně zdatného.
Geodézii věnoval téměř všechen svůj volný čas. Postupně procházel snad všemi jejími disciplínami, osvojil si je a získal tolik zkušeností, že byl povolán do
Ceského úřadu geodetického a kartografického,
aby odtud vracel své duševní bohatství celému odvětvl.
Po Ing. Jiřím Prncházkovi zůstane světlá památka ve
výsledcích jeho práce a ve vzpomínkách všech, kdo
ho znali a měli rádi.
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ZPRÁVY Z KRAJŮ
Zpráva z jednání koordinačního aktivu
pro geodézi i a kartografi i
pro Středočeský kraj a pro hlavní město
Prahu

Dne 23. 5. 1972 byl v Praze svolán koordinační aktiv
zástupců orgánů a organizací, provádějících
nebo zajištujících geodetické a kartografické
práce na území
Středo českého kraje a hlavního města Prahy. Svoláním
aktivu řeší GKS problém styku s těmito orgány a organizacemi, které jsou ve značném počtu koncentrovány
v Praze a dvoustranný styk lze v současné době uskutečliovat jenom s některými z nich. V Praze je asi šedesát těchto organizací a dalších deset má sídlo ve Středočeském kraji. Z důvodu nadměrného
počtu nemohou být tyto organizace dostatečně zastoupeny v řádných koordinačních komisích pro Středo český kraj a pro
hlavní město Prahu.
Jednání koordinačního
aktivu se zúčastnili zástupci
44 mimoresortních
organizací, dále 12 zástupců resortních organizací, ČÚGK, ČVUT a ČVTS. Jednání řídil ředitel GKS Ing. Jaromír Karnold, který v úvodu seznámil
účastníky s posláním nově vytvořeného
orgánu GKS
a hlavními úkoly koordinační činnosti. Informaci o připravovaných vyhláškách k zákonu o geodézii a kartografli č. 46/71 Sb. přednesl tajemník meziresortní koordinační komise pro geodézli a kartografii Ing. František
Čálek.
O koncepci a programu geodetických a kartografických prací ve Středočeském kraji a hl. městě Praze do
r. 1975 promluvil Ing. Jaromír Karnold. Účastníci aktivu
byli informováni též o všech mapách pro plánování
a hospodářskou výstavbu, které byly dosud vydány pro
potřebu státních
orgánů a socialistických
organizací.
Na místě byla uspořádána improvizovaná výstavba těchto map zaměřená na potřeby Středočeského kraje a hl.
města Prahy. Dále byly účastníkům sděleny informace
o praxi získávání průkazu ke vstupu na cizí nemovitosti, o nových předpisech pro utajování a o novém připravovaném dokumentačním řádu. Zástupcům organizací
provédějících geodetické a kartografické práce bylo sdě·
leno, že dokumentace budou sdělovat geodetické údaje
pouze pro účely provádění prací řádně ohlášených na
formuláři Geodézie Č. 7.40-1970.
Tyto formuláře
včetně předepsaných
tiskopisů potřebných pro předání výsledků geodetických prací, budou organizacím dodávány bezplatně. Rozsah předávaných výsledků stanoví GKS ve spolupráci s technickou
dokumentací.
Z obsáhlé diskuse vyplynula řada připomínek, z nichž
vyjímáme:
- Mapy velkých měřítek by měly být vždy též na rematricích, aby nebylo nutno pracně kopírovat rozsáhlejší snímky.
- Není dostatek
některých
technických
předpisů,
zejména pro THM.
- Není dostatek
odpovědných
geodetů dodavatele
u provádějících
organizaci. Žádný předpis dosud jednoznačně nestanovil, na které stavbě musí být OGD. Nedoporučuje se promíjení zkoušek odpovědných geodetů.
Kvalifikace OG v organizacích mimo resort ČÚGK není
zhodnocena ani příplatkem, ani zařazením do funkce.
- Zástupci organizací by uvítali, kdyby GKS je občas
informovala o dokončení větších prací, vydávání map,
vyhlášení nových operátů apod. Potřebné by bylo vydání
grafického přehledu o dokončeném mapování ve velkých
měřítkách 1: 1000 a 1: 2000 i o mapách pro hospodářskou výstavbu.
Účastníci aktivu se shodli v názoru na užitečnost
svolávání takovýchto shromáždění
zeměměřických
odborníků a uvítali by ještě jeden aktiv v tomto roce.

Třetí zasedání Krajské koordinační
komise pro geodézii a kartografii
ve Středočeském kraji

Krajská koordinační komise pro geodézli a kartografli
ve Středočeském kraji na svém 3. zasedání dne 15. června 1972 projednala:
- koncepci geodetických
a kartografických
prací ve
Středočeském kraji do roku 1975,
- nedostatky v ohlašování změn pro účely evidence
nemovitostí, týkající se zejména ONV jako investorů,
Krajského investičního útvaru a Krajského investorského silničního střediska,
- nedostatky v podnikové evidenci pozemků zejména
u státních statků a poukázala na nutnost delimitace
území s výškovým systémem jadranským
a území
s výškovým systémem baltským.
Z jednání vyplynula řada doporuěení, z nichž vyjímáme:
- koncepce geodetických
a kartografických
prací ve
verzi připravované pro projednání ve vládě ČSR bude
předložena orgánům SKNV;
- GKS dohodne s odborem výstavby a územního plánování, které mapové listy SMO-5 budou nově vydány
pro potřebu směrných územních
plánfi vybraných
měst v kraji;
- příslušné odbory SKNV dodají GKS přehled středisek
trvalého významu a navržený přehled center zemědělské výroby;
- odbor výstavby a 1l.zemního plánování zkoordinuje
vlastní zadávání prací s GKS s cílem širší využitelnost! výsledkfi a účelného vynaložení finančních
prostředkfi;
- první zasedání koordinační komise v roce 1973 bude
věnováno převážně problémfim ochrany zemědělského
ptidního fondu;
- GKS dodá KIÚ seznam sídlišt, kde nejsou v pořádku
majektoprávní vztahy (podle podkladfi SG) a KIO vypracuje harmonogram
postupného
majetkoprávního
vypořádání;
- KIÚ dodá GKS plán investiční výstavby bytfi v kraji
na období 1976-80 za 1l.čelem zajištění potřebných
geodetických prací v předstihu;
- projednání delimitace výškových sYlltémů zajistí GKS
se zástupci Atel1éru geodézie útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy, odboru výstavby SKNV a COGK.
Příští termín zasedání koordinační komise (podzimní]
bude stanoven v závislosti na postupu projednávání materiálu koncepce geodetických a kartografických
prací.
Ing. Frantž§ek

Rys

Z 3. porady Krajské koordinační komise
pro geodézii a kartografii v kraji
Západočeském, konané dne 27. dubna
1972

Na programu 3. porady KKK pro geodézl1 a kartografli
Západočeského kraje bylo projednání návrhu plánu geodetických a kartografických
prací na r. 1973-1975. Komise projednala celkovou koncepci a hlavní 1l.koly plánu
jak na 1l.seku evidence nemovitostí, tak na 1l.seku mapovacích prací. V Západočeském kraji se počítá s potřebou
výpomoci kraji Severočeskému a Středočeskému.
Dále byly projednány připomínky KGKS upřesňující
prognózy vývoje geodézie a kartografle se· zřetelem na
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úkoly a potřeby Západočeského kraje. Byly určeny' čtyři
nejdťiležitější oblasti v kraji, a to oblast plzeňské aglomerace, příměstské oblasti Karlových Var a Chebu a
zájmová dťilní oblast HDB Sokolov. Tyto oblasti jsou
považovány za přednostní při zajišťování úkolťi v kraji
jak na úseku EN, tak na úseku mapovacích prací, ať
již jde o mapy velkých měřítek (THM) nebo o tvorbu
základních map pro národní hospodářství ve středních
měl'ltkách.

Hlavní redaktori geodetických
a kartografických časopisov zasedali
v Sófii

V dňoch 18. a 19. mája 1972 bolo v S6fii zasadanie
2.konferencie
hlavných redaktorov geodetických a kartografických časopisov socialistických štátov.
1.

Priebeh

rokovania

Porada bola v Dome techniky na Rakovského ulici
kde má sídlo bulharská
vedeckotechnická
spoločnosf
NTS. Rokovanie, ktoré pozdravil predseda Hlavnej správy geodézie a kartografie prof. Ing. Ivan Haj d u li k i,
viedol ako predsedajúci
hlavný redaktor bulharského
odb~,rného časopisu "Geodézia, kartografia, zemeustrojstvo prof. Ing. Vasil Pe e v s k i. Z ostatných socialistických štátov sa zúčastnili rokovania títo zástupcovia
geodetickýr:h a kartografických
časopisov: '
-

Funkcionári Slovenskej geodetickokartografickej spoločnosti

-

Na II. zjazde Slovenskej geodeticko-kartografickej
spoločnosti dií.a 20. júna 1972 v Bratislave boli zvolení:
Prof. Ing. Anton S uch á n e k, CSc., za predsedu
Ing. Metod V I' Z g u I a, za podpredsedu
Doc. ing. Juraj S o I c, CSc., za vedeckého tajomníka
a tito ďalší členovia Ostredného výboru SVTS-SGKS:
Ing. Ján B a I' a n o v i Č, SG Vranov
Ing. Július B a I' t a I o š, SVŠT Bratislava
Ing. Igor B r uch á Č, SG Zvolen
Ing. Štefan F e k i a Č, lG Bratislava
Ing. Ondrej H o m o I i a k, SG Rožňava
Ing. Daniel Len k o, SSGK Bratislava
Ing. Michal N a z a d, lG Prešov
Ing. Vladislav O I i v a, VKÚ Banská Bystrica
Ing. Ján Š k o d a, lG ZiIina
Ing. Tibor Bar t o v i c. SSGK, ako náhradník Ov
Ing. Milan Háj e k, CSc., SVŠT, ako náhradník ÚV
Rev(zna komisia:
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Jozef F a I' k a š o v s k ý, lG Bratislava
Drahoslav M a k o vn í k, VŠD Zilina
Fedor P U I' rl.e Š, lG Prešov
Jaroslav A b e lov i Č, SVŠT ako náhradník

RK

Ďalej boli zvolení členovia krajských výborov a mestského výboru SVTS - Slovenskej geodeticko-kartografickej spoločnosti.
Za delegátov

na II. zjazd SVTS boli zvolení:

-

zo ZSSR hlavný redaktor časopisu "Geodézia i kartografia" Ing. Vasl1ij VaslIjevič P o I e v c e v
z PI:R hlavný redaktor časopisu ,iPreg1Qd Ge~dezyjny"
Mgr. Ing. Stanislav J. Ty m o w s k i,
z NDR zodpovedný redaktor časopisu "Vermessungstechnik" DipI.- Ing. Wolfgang Ar n d t
z MI:R člen red. rady časopisu "Geodezia és kartografia" dr. Gyula H e g y i,
z CSSR - odborný redaktor časopisu "Geodetický
a kartografický obzor" Ing. Albert K e lem e n
z RSR redaktor časopisu "Revista de geodezie cadastru ,i organizarea teritoriului"
Ing. Grigore R o seti.

Prof. Mato Jan k o v i č zo Záhrebu,
sopisu SFRJ "Geodetski list", neúčast
ospravedlnil.

Po referáte Mgr. Ing. Tymowského o záveroch z 1. rokovania r. 1970 redaktor ov odborných geodetických a
kartografických
časopisov vo Varšave, referovali jednotliví zúčastnení o prof1le svojich časopisov.
Z príspevkov zástupcov jednotlivých časopis ov je potrebné zaznamenat:
Ing. V. V. P OI e v c e v, ZSSR, informoval, že v redakcii, kde pracuje 6 stálych redaktorov, venujú zvýšenú
pozornost udalostiam zo života ZSSR (100. výročie narodenia V. I. Lenina, 50 rokov založenia ZSSR), pl1tročným
plánom, rozvoju vedy' a techniky. Ako orgán Hlavnej
správy geodézie a kartografie pri Rade ministrov ZSSR
čaf'opis, ktorý riadi 15-členná redakčná rada, má v každom závode, úrade, inštitúte svojich korešpondentov.
V rámci tematického plánu časopisu velmi by uvltali
články zahraničných
autor ov najml1 v tejto problematike:
-

Prof. ing. Anton S uch á n e k, CSc.• - mesto Bratislava
Ing. Štefan F e k i a Č, Západoslovenský kraj
Ing. Jozej H o I' emu Ž, Stredoslovenský kraj
Ing. Stefan K s e ň á k, Východaslovenský kraj
Pri príIežitosti zjazdu a pri okrúhlom výročí narodenia Rada SVTS udelila čestné uznanie za mimoriadne
úsilie o rozvoj činnosti SVTS a technický pokrok národného hospodárstva
Ing. Albertovi K e lem e n o v i,
ing. Jánovi K o c i á n o v i, ing. Jánovi K u k u č o v i, CSc,.
a ing Danielovi Len k o v i.

hl. redaktor čav som písomne

-

kozmická geodézia,
automatizácia
geodetických a kartografických
prác,
geodetické prístroje, elektrooptické
dialkomery,
použitie elektroniky v geodézi1 a kartografii,
priestorová triangulácia,
vyhotovovúnie
máp v mierke 1:2000-1:500
fotogrametrickými met6dami,
zlepšenie prístrojovej techniky v leteckej stereofotograme trii,
údržba topografických
máp,
morská geodézia a kartografia,
sledovanie pohybov zemskej kory,
otázky turistických a školských máp,
umelé hmoty používané v geodézi1 a kartografii.

Mgr. Ing. Ty m o w s k i informoval o chystaných oslavách 500. výročia narodenín Mikuláša
K op e I' n í k a
v r. 1973, nad ktorými záštitu prevzaIo UNESCO. Na
viacerých miestach v Polsku, ktoré majú SpojitOSť so
životom a dielom tohto svetoznámeho astron6ma, matematika a lekára, budú sa konat razne akcie, mnohé
s medzinárodným
dosahom. Plánuje sa republ1kovanie
jeho diela (O e r e vol u t i o n i b u s o I' b i u m c oe -
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1esU um), vydan1e S tud1 aeo
per nic ana,
intinerár a dalšie. "Preglf!d Geodezyjny" sa do týchto osláv
taktiež zapojí a materiál zašle i bratským redakciám.

Mezinárodní symposium
"Družicová a pozemní triangulace"

Z ostatnýrh
pozoruhodný bol príspevok Dipl. Ing.
W. Ar n d t a z NDR, ktorý vo svojom referáte spomenul, že redakcia časopisu "Vermessugstechnik"
poriada
vždy' v inom meste čitatelské konferencie. Podla záverov
a skúseností z týchto podujatí orientujú Qbsah svojho
mesačníka.
Z referátu čs. delegáta vzbudili pozornost konkrétne
články, ktoré mal "Geodetický a kartografický obzor"
pripravené na uverejnenie v tomto roku, najmll. príspevky autorov prof. Mi c hal č á k a a kol. (Vytyčovanie dunajského mosta v Bratislave) a Ha m e r s k e j (Programové řešení zpracování českých texti\ na počítačích
bez úplné české abecedy).

Porada po prerokovaní za účelom prehlbenia spolupráce prijala nasledovné odportičania:
Redakcie geodetických a kartografických
časopisov
socialistických
štátov si budti vy m I e ň a t vzájomne svoje ročné tematické plány a prípadne ich publikovat vo svojich časopisoch.
Redakcle týchto časoplsov uskutočnia výmenu materlálov za účelom p u b II k o van i a, a to:
a) články, ktoré už vyšli v niektorom časopise;
b) články, ktoré ešte nevyšli a vyjdú vo vlastnom
a cudzom časopise;
c) články, ktoré sa určujti napublikovanie
v cudzícil
časoplsoch;
d) články napísané na objednávku na dané témy,
vrátane prehladných článkov.
Vzájomné periodické
p ubil k o van i e o b s a h u
ostatn~l;h socialistických časopisov, prípadne s krátky'ml anotáciami.
- Vydávanle š pec i á 1n y c h čís i e 1 venovaných stavu a vývoj u geodézie, kartografie a tipravám pozemkov v 1nom soclalistickom štáte, .po vzájomnej dohode.
Určenie stálych
k o r e š p o n den t o v v každom
soclalistickom štáte pre iné geodetické a kartografické časopisy, ktorí by pravidelne zasielali informácie o vykonávaných d61e:i:itých opatreniach v oblasti
geodézie, kartografie a úprave pozemkov ako 1 o dosiahnutých výsledkoch v oblasti vedy a praxe.
- Publikovanle článkov venovaných okrúhlym výr o č i a m významných geodetov a kartografov, pričom
tá redakcia, z kterej zeme je tento geodet alebo
kartograf, zaslela materiály ostatným časopisom.
Zvolanle por a d y hlavných redaktorov
geodetických a kartografických
časoplsov a jej uskutočnenie
po dvoch rokoch podla predbežného odstihlaseného
rokovacleho poriadku.

3. Bud ti cer

o k o vaD

ie

Na túto poradu nadvll.zovalo v máji t. r. rokovanle zAstupcov vedeckotechnických
spoločností soc. štátov v Juhoslávi1, v Dub r o v n í k u - K u par 1.
Prítomní zástupcovia jednotlivých štátov sa dohodli,' že
najbližšia porada hlavných redaktorov geodetických a
kartografických
časopisov bud e v r. 1974 vo Va rš a v e. Bude to zároveň oslava 50. výročia jestvovania
polského časopisu "Preglqd Geodezyjny".

Prlebeh rokovanla a závery, ktoré vyplývajti pre tedakčnti radu nášho časopisu, prerokovala redakčná rada GaKD na svojom zasadaní dňa 7. 6. 1972 v Bratislave. Na tomto zasadaní prijali sa určité závery pre činnost redakčnej rady ako 1 odporúčanla obom vy'davalom, ktoré medzinárodnti spoluprácu s ostatnými redakclami ostatných časoplsov socialistických
štátov prehlbia.
Kelemen

Ve dnech 29. května až 2. června 1972 se konalo
v Grazu v Rakousku Mezinárodní symposium "Družicová a pozemní triangulace". Pořadatelem byla z pověření
Mezinárodní geodetické asociace [lnternational AssociaHon of Geodesy) Technická vysoká škola v Grazu. Symposia se zúčastnili zástupci 21 států, z ČSSR prof. Dr.
Ing. josef Bohm, DrSc, Ing. L. Hora, CSc. [oba katedra
vyšsí geoctesie FSv ČVUT Praha) a prof. RNDr. L. Hradilek, DrSc. [Přírodovědecká fakulta UK Praha).
Symposium bylo rozděleno do dvou částí:
Ve dnech 29. až 31. května probíhalo zasedání Zapadoevropské subkomise mezinárodní komise pro umělé
družice (Western European Subkommission of the International Commission for Artifical Satellites) za vedení
presidenta této subkomise prof. J. Kelsey (Velká Británie) a hlavním námětem Jednání byly výsledky zaměření a vyrovnání západoevropské družicové triangulační
sítě. Úvodem přednesli své národní zprávy o výsledcích práce na družicovém triangulačním
programu zástupci jednotlivých západoevropských
států. Základním
podkladem pro další jednání byla zpráva "Western European Satellite Triangulation Programme, Second Experimental Computation Joint Report by the Two Computing Centres", kterou zpracovali W. Ehrnsperger, C. Munford,
M. Nabauer,
K. Schnll.delbach,
H. Seifers,
J. Weightman. O této zprávě a o výsledcích v ní uvedených se v dalších dnech rozvinula bohatá diskuse, které
se svými přispěvky
zúčastnili
zejména
Kovalevski
[Francie), Veis (Ře,cko), Schmitt [Francie), Rinner (Rakousko),
Asplund
[Švédsko),
Melchior
(Belgie),
Weightman (Velká Británie) aj. Závěrem jednání bylo
přijato několik rezolucí o ukončení observačních prací,
o současném stavu zpracování a dalších pracech na západoevropském družicovém triangulačním programu.
Druhá část symposia - zasedání Speciální studijní
skupiny IAG č. 1,26 ••POUŽití družicové geodesie v pozemních triangulačních
sítích", [The Consequences of
the Contributions from Satellite Geodesy on Terrestrial
Geometric Geodesy) probíhalo ve dnech 1. a 2. června
197'2. Zasedání zahájil a z počátku vedl president této
studijní skupiny prof. Rinner z Rakouska. V průběhu
jednání bylo předneseno více než 25 příspěvků převážně
s tematikou spojení a společné vyhodnocení výsledků
pozemní a družicové triangulace a o různých metodách
observace potřebných prvků. Zvláštní pozornost vyvolaly příspěvky: A. Fontaine
"Les compensations
de
géodésie réalisées par I LG.N.", Mal'sh, J. G., Douglas,
S.M., Klosko, S.M.: "Geodetic analysis from international
satellite geodesy experiment data", Ashkenazi, V.: "Criteria for stregth analysis and optimization of terrestrial
triangulat10n networks". Hradilek, L.: "Investigations on
the tree-dimensional mathematical model for terrestrial
triangulation",
Grafarend, E.: "Stochastic processes in
geodetic nets", aj. Na závěr druhé části symposia byly
přijaty rezoluce Speciální studijní skupiny č. 1,26 k jednotlivým projednávaným problémům, zejména k uvážení
možností využitFdopplerovské,
laserové a jiných elektromagnetických metod a aplikace třírozměrné geodesle.
V jedné z rezolucí byla oceněna pionýrská práce finských geodetů s využitím stelární triangulace s použitím
balónů a doporučeno rozšířit tuto metodu i do jiných
zemi. Bylo konstatováno, že geometrická družicová sít dosahuje lepší přesnosti než sítě pozemní triangulace, doporučeno realizovat projekt RETRIC [převyrovnání evropské
triangulace) s použitím výsledků družicových pozorování.
Jedna z dalších rezolucí doporučuje uvážit možnost
použití dynamické družicové geodesie k získání informací o měřítku a orientaci geodeUcké sítě. Byl s potěšením konstatován vzrůst počtu observačních programCt
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a stanic, které tyto programy plní a doporučeno .sjednotit jednotlivé programy atd.
Převážná část referáhi
k jednotlivým problémům je
k dispozici pro případné zájemce na katedře vyšší geodesie Fakulty stavební CVUT, Praha 1 Husova 5.
Ing. Lad. Hora, CSc.

V Ceském středohoří
se dne 27.
května 1972 uskutečnila
motoristická a branná soutěž, již
V. GEODESIA RALLYE CSSR,

Ve dnech 31. května až 3. června t. r. se konalo
v hlavním městě Maďarské lidové republiky zasedání
sekce "Kosmická geodézie" organizace INTERKOSMOS.
Tato sekce je zařazena do skupiny "Kosmická fysika"
INTERKOSMOSU a její zasedání bylo též součástí celkové výroční konference této skupiny.' Sekce "Kosmická
geodézie" je též skupinou, sdružující socialistické země
v rámci mezinárodních
geodetických výzkumných programů, organizovaných
Mezinárodní geodetickou unií.
Jedná se zde ovšem vždy o geodézli družicovou, používající pozorování umělých družic ke svým výzkumům.
Budapešťské setkání mělo na programu pouze vědecko-organizační
záležitosti. Během tří dnů jednání byl
zkontrolován postup.~ prací, dohodnutých vloni na pravidelné poradě v Praze a další společný postup do budoucna. Tentokrát nebyly v závěrečném usnesení žádné
podstatné novinky v plánech příštích prací, jednalo se
spíše o prohloubení a zpřesnění spolUpráce na stávajících projektech a o posouzení již dosažených výsledků.
Polská akademie věd dostala na starost
publikaCi
Výsledků ze dvou projektů, které sama organizovala.
Jednak se jedná o dosud prováděná měření tzv. kontrolního geodetického
čtyřúhelníku
Poznaň-Riga-Zvenigorod-Užhorod, k němuž se připojuje stanice v Sofii. Dále
je to již skončený program pozorování již zaniklé družice Echo pomocí malých kamer o nižší přesnosti určení polohy družice. Zprávy o těchto pracech budou posouzeny na zasedání byra sekce v říjnu tohoto roku.
Vektorový
chod Arktida-Antarktida
je rozšiřován
o oblouk Východ-západ, kde budou kamery umístěny od
Kuby přes střední Afriku a Indii na ostrov Sachalin.
Sekce přijala usnesení, kterým se doporučuje členským zemím org. INTERKOSMOS účast na všech mezinárodních programech v oboru družicové geodézie, které jsou schváleny mezinárodní organizací COSPAR (Komitét pro výzkum prostoru).
Jedním z takových programů, jehož pozorovací část již skončila, byl program
ISAGEX, jehož se zúčastnily i dvě čs. pozorovací stanice
(Ondřejov 1 a 2). Sekce se usnesla na zrychlení prací
se zpracováním fotografických
snímků. Při posuzování
výsledků z jednotlivých pozorovacích stanic bylo konstatováno, že kamery AFU 75 nedosáhly ve východoevropských zemích očekávaných výsledků, což lze zcela
jednoznačně přičíst na vrub malé citlivosti použitých
filmů. Bude proto nutné vyvinout úsilí o opatření fIlmli
s vyšší citlivostí, kde by se mohl uplatnit úspěšně i materiál z naší FOMY.
V přístrojovém vybavení byl kladen důraz na rychlé
doplnění fotografických
kamer laserovými rad ary; na
ondřejovské observatoři Astronomického ústavu CSAV byl
první prototyp tohoto zařízení dokončen ve spolupráci
socialistických zemi. Pro další vývoj byly v Budapešti
stanoveny dva směry: jednak technický vývoj tohoto
stávajícího zařízení směrem ke zvýšení přesnosti a použitelnosti a jednak výstavba dalších exemplářli přístroje podle již dokončeného prototypu. Rešení těchto otázek
je ovšem velmi komplikované a závisí nejen na technických možnostech spolupracujících zemí.
Porady byly velmi užitečné pro stanovení směru výzkumů v jednotlivých zemích a příští rok se budou opakovat v Soni.
Sehnal

jako jarní kolo Přeboru geodézie
v IIwtoturistlce, ročník 1972.
Hlavním účelem GEODESIA RALLYE je vést motoristy-geodety ke kolektivnímu soužití, zvyšování technic'
kých znalostí, bezpečnosti v dopravě, tělesné zdatnosti
a všestrannosti, k zásadám správného pobytu v přírodě
a jejich branné a tělesné připravenosti.
GEODESIA
RALLYE je v podstatě založena na principu známé soutěže "Hon na lišku". Je to soutěž, ve které nerozhoduje
rychlost a jen jezdecké umění, ale hlavní důraz je kladen na postřeh a orientaci v terénu. Soutěž probíhá za
normálního provozu po komunikacích označených jako
silnice, nejsou zařazov§.ny terénní vložkY. Ridiči jsou
povinni v průběhu soutěže dodržovat ustanovení vyhláš
ky č. 80. Soutěže se mohou zúčastnit goodeti i ostatní
příznivci motorismu jako řidiči či členové posádek
(např. celé rodiny). Soutěžit lze na jakémkoliv motorovém vozidle (motokola, mopedy, motocykly, automobily,
speciály, veterány).
Soutěž pořádá Středisko geodézie (SG) pro okres Litoměřice, podnikový výbor ROH Geodézie, n. p. Liberec
a AMK Svazarmu GEODESIA RALLYE Lltoměřice.
Trať V. GEODESIA RALLYE CSSR byla vedena překrásnou krajinou Ceského středohoří. Byla vyznačena na turistické mapě Ceského středohoří, kterou každá posádka obdržela tři minuty před startem. Vozidla byla startována s motorem v chodu v tř1minutových intervalecH.
První částí soutěže byla volná jízda, kdy se soutěžtel
museli podle své volby nejkratší oestou dostat do prvni
průjezdní kontroly. V místě této kontroly plnily posádky
zvláštní zkoušku. Jeden z členů posádky musel ztéci
hrad Kamýk. Teprve po jeho návratu z tohoto orientačního běhu mohla posádka pokračovat do druhé části
soutěže.
Podél tratě druhé části soutěže byly umístěny schematické obrazy lišek tak, aby' byly z tratě viditelné. Každá liška byla charakterizována
"Zásahem", který byl
vyznačen černým bodem na "postřelené" části lišky. Cílem soutěžících bylo absolvovat celou vyznačeno u trať
v časovém limitu a v jejím průběhu najit a zapsat co
nejvíce lišek s určením jejich pořadí a místa zásahu. V8
druhé části soutěže byla zařazena i druhá zvláštní
zkouška - odhad vzdálenosti. Většina posádek zde byla
penalizována trestnými body. Při průjezdu cílem byl odevzdáván uzavřený jízdný výkaz a byl měřen čas, za
který absolvovaly posádky trat.
Pľesto, že soutěž se jela za krásného počasí a délka
tratě spolu s časovým lim item byla volena tak, aby se
průměrná rychlost pohybovala okolo 35 km/hod, dojížděla většina posádek do cíle dosti vyčerpána a po časovém limitu. Bylo to důkazem toho, že soutěž byla náročná jak. pro řidiče, tak i pro navigátory. Potvrdilo se
také, že i geodeti mají potíže s orientací podle mapy.
Ani tento fakt však nic nezměnil na skutečnosti, že soutěž poskytla účastníkům dobrou zábavu a možnost neformálního setkání lidí, kteří se znají zpravidla pouze
ze služebního styku. Splnila tedy i své společenské poslání.
Jistě i v dlisledku toho popularita soutěže neustále
roste. I. GEODESIA RALLYE· se zúčastnilo 15 posádek
převážně ze Severočeského kraje, III. GEODESIA RALLYE
se již zúčastnilo 21 posádek a účastníci byli i ze Středočeského kraje a V. GEODESIA RALLYE CSSR se uskutečnila již s mezinárodní účastí s celkovým počtem 38
posádek.
Pro účastníky - geodety má soutěž charakter Přeboru geodézie v mototuristice. Vítězem v přeboru geodězie
se v příslušném ročníku stane ten účastník-geodet, který
v jarním i podzimním kole získá největší počet bodů.

1972/248

Geodetickt a kartografický obzor
ročnik 18/80, číslo 911972
249

Nejúspěšnějšimi
1972 v kategorii

jezaCi jarního kola Přeboru
automobilů se stali:

geodézie

1. Jiří Smolík, SG Litoměřice, Fiat 600 D, 15 bodů
2. Jaroslav Chmel, SG Litoměřice, Škoda 1000 MB, 12 bodů
3. Vladimír Přeslička, Stavby Praha, Renault 8 Gordini,
10 bodů
4. Ing. Zdeněk Hanuš, SG Mladá Boleslav, Škoda 1200
STW, 8 bodů

Nejúspěšnějším

jezdcem v kategorii

Ing. Zdeněk Zikmund

motocyklů

se stal

(Ústí n/L)

Nejúspěšnějším jezdcem V. GEODESIA RALLYE CSSR
v kategorii automobilů byl
Jiří Smolík (Litoměřice)
Nejúspěšnějším
Vladimír

jezdcem

Hasman

v kategorii

speciálů

byl

(Litoměřice)

Nejvzdálenějšími
účastníky byla posádka z Polské lidové republiky, kterou vedl Mgr. Ing. Zbygniew Sliwinski (WojewOdzkie Przedsi{lbiorstwo Geodezyjne, Kielce).
Ceny pro vítěze a suvenýry pro účastníky V. GEODESIA RALLYE CSSR věnOvali:
Ing. Líbal, ředitel Geodézie, n. p. Praha
Ing. Jaroš, ředitel Geodézie, n. p. Brno
Bohumil Palata, předseda PV ROH Geodézie, n. p. Liberec
Ing. Šimek, předseda ZV ROH ČÚGK
Ing. Hakl, 'vedoucí SG Litoměřice
Ing. Pospíšil, předseda AMK Svazarmu Škoda Klub
Praha
.
Josef Pýcha, nám. ředitele MEVA, n. p. Roudnice niL
Karel Snětina, vedoucí propagace ROSS, n. p. Roudnice nlL
Zelenina, n. p. Lovosice
Za vynikající podporu v ,přípravách a průběhu V. GEODESIA RALLYE ČSSR děkuje vedení soutě~e řediteli Geodézie, n. p. Liberec, Ing. Jiřímu Dundov1. Vedení soutěže
děkuje i všem účastníkům za účast a skvělé výkony na
neobvykle těžké trati, za dobrovolnou kázeň v parkovišti i sportovní vystupování v průběhu celé soutěže.
V rámci GEODESIA RALLYE ČSSR vyhlašují ředitel
soutěže Ing. František Janovský (SG Litoměřice) a ZV
ROH SG Litoměřice soutěž o nejlepší fotografické snímky a filmové dokumenty', jakož i soutěž literární. Soutěž
je otevřená, mohou se jí zúčastnit amatéři i profesionálové. Do soutěže se přijímají černobílé i barevné snímky, barevné diapozitivy, černobílé i barevné filmy 8 mm
a 16 mm, a romány, novely, povídky, reportáže i odborné
články z prostředí GEODESIA RALLYE CSSR. Soutěž~je
dotována peněžitými cenami. Z vyhodnocených materiálů bude uspořádána výstava, jejíž vernisáž se uskuteční
v prosinci 1972 u příležitosti slavnostního otevření nové
budovy'SG v Litoměřicích. Materiály musí být zaslány
nejpozději do 15. listopadu 1972 na adresu: SG pro okres
Litoměřice, Žitenická 3, Litoměřice.
Na VI. GEODESIA RALLYE CSSR, která se bude konat
již v říjnu 1972, si pořadatelé touto cestou dovolují pozvat co nejširší
geodetickou
veřejnost.
Novinkou VI.
GEODESIA RALLYE ČSSR bude kromě hodnocení přeboru jednotlivců i hodnocení družstev - trojiCe posádek
s nejlepším umístěním z jednotlivých organizací. Aby byl
zdiirazněn charakter Přeboru geodézie CSSR žádají pořadatelé, aby obdobně jako u jiných soutěži, organizovaných ROH organizací resortu, byly alespoň tři posádky - druž.stva vyslány jednotlivými PV a ZV ROH, po"
případě základními organizacemi
Svazarmu. V organizacích by měly být vybrány nejzdatnější posádky, které
by příslušnou
organizaci
reprezentovaly.
Propozice a
prováděcí ustanovení budou rozeslány všem organizacím resortu CÚGK, ostatní organizace si je mohou vyžádat na výše uvedené adrese.
Zdařilý průběh jarního kola - V. GEODESIA RALLYE
ČSSR - je zárukou, že podzimní kolo - VI. GEODESIA
RALLYE CSSR - se jak po stránce organizační, společenské a kulturn!, tak i po stránce sportovni vydaři ještě lépe a že se- všichni účastníci opět dobře pobaví na
tomto tak neobvyklém setkání geodetů.
R

obhájených absolventy studia zeměměfického inženýr.
stvl na stavební fakultě pfi ČVUT v Praze v roce 1971.

G
na
VG
na
M - na
SG - na

katedře geodézie a pozemkových
katedře vyšší geodézle
katedře mapování a kartografie
katedře speciální geodézie

úprav

M -- Bar t á k Antonín
Studie o písmu v kartografil
5G -- Běl í k Josef
Řešení projektu a vytyčení obnovy dvoukolejné tratě
metodou normálových řezů
5G - B I a ž e k Radim "
Rozbor a zhodnocení metod použitých při zatěžovacích
zkouškách Nuselskél10 mostu
G - C e j n a r o v á Eva
Vyhodnocení studii pozemkových úprav v oblasti dálnic
VG - David
Jan
Sledování deformací vodních objektů
VG - Děd o u rek Martin
Ortogonální funkce a polynomy
G - D o h n a I František
Přesnost pevných měřických přímek
M - D v o ř á k Vladimír, Ing.
Studie převodu map do dekadického měřítka
SG - Fa n f u 1 e Vojtěch
Projektování THM metodou CPM a potenciálů s potřebnými výpočty
G -

H a u f Ivo

Polohová chyba zhušťovacích bodů zaměřených radiovým dálkoměrem
SG - H e 1d o v á Zdeňka
Elipsa chyb bodů podrobného vytyčení
G -- Hro m á d k a Ivan
Řešení protierozních
opatření
v oblasti
Rybného
potoka
M - Hru b á Hana
Optimální odstupňování barevných tónů v mapách
5G - Jan d o u rek Jan
Ověření praktických aplikací laseru při měření délek
a ve vytvoření roviny pomocí svislé válcové trubičky
VG - Klokočník
Jaroslav
Určení geocentrických
rovníkových souřadnic Měsíce
metodou stejných výšek
M - K n ě z á č k o v á Věra
Vyšetření přesnosti mapovéh'J podkladu pro tvorbu
fondu digitálních kartografických
informací
G -- K očí Karel
Projekt odvodnění pro JZD Cimelice, k. Ú. Rakovice,
okres Písek
'
VG -- K o š í k o v á Stanislava
Vliv tektonických pohybů na nivelaci
M ~- K o u k o I í č e k Petr
.
Provedení sOllborné zkoušky stereoplanigrafu
C 5
G - K r a i n e r Vratislav
Zaměření terénu a vytyčení osy pro umístění památkového řetězového mostu
SG - Kře m e n Karel
Vliv chyb sítě na délku vytyčené úsečky
G - K I' í ž e k František
Přesnost metody volných měřických přímek
SG - Kulík
Jan
Rektlfikace oblouku metodou obloukových souřadniC
VG -.,. Lan g r o v á Libuše
Vliv oscilace tížnice na nivelaci
VG - L e k e š Vladimír
Posični čáry v geodetické astronomii
G - Lip o I d o v á Květa
Situační a výškopisný plán v obci Přeborov, okr. Tábor
a projekt melioraci
G -- I, u k a v c o v á Eva
Projekt odvodn/'iní pro JZD Svit v Drhovli, k. Ú. Dubí
Hora, okres Písek
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Ma c haň Jan
Zkoušky dvojité komory SMK 5,5/0808
M - M a r t i n c o v á Hana
Vyšetření přesnosti mapového podkladu pro tvorbu
fondu digitálních kartografických
informací
G - Martínková
Jaroslava
Projekt předvýsadbové úpravy pozemků terasováním
pro JRD Kamenica nad Hronorn
G ---'-Mat u lov á Ludmila
Vliv prostředí na přesnost měření vzdáleností dálkomčrem REDTA 002
SG - M fr 11 e r o v á Karla
Výšková koordinace sídliště
SG - N a k 1 á d a I Karel
Určení přesnosti kubatur
VG - Ne je dl á Jaroslava
Vyšetření korelační závislosti středních tíhových anomálií a lladmořských výšek v ČSR
G - Něm e č e k Bedřich
Studie polní dopravní sítě v okrese Uherské Hradiště
M - Něm e č e k Stanislav
Použití dvojité měřické komory v praxi
M - N o v á k o v á Jindřiška
Početní jóešení prvků vzájemné orientace
M - O t t o v á Dagmar
Zkoušky stereokomparátorů
SG - Padrián
Josef
Přesnost vytyčení rozměru stavby
VG - Par s c h Robert
Vliv změny tlaku vzduchu na llivelaci
SG - P H t n í c k á Vlasta
Použití laseru v geodetické praxi
VG - l' a u k n e r Oldřich
Určení azimutu gyrotheodolitem průchodovou metodou
s vícenásobným měřením prllchodových časů
VG - Pec k a Jiří
Vyrovnání kosmické základny projektivní metodou
G .- P 1 á t František
Projekt předvýsadbové úpravy pozemků terasováním
pro JRO Kamenica nad Hronom
SG - Poč t a Jiří
Vyhodnoceni
mikrotrigonometrické
sítě pro určení
vodorovných posunů stavby
GPolák
Arnošt
Rekonstrukce
polygonové
sítě po novém
měření
v Pacově
M - P o š v o v á Marie
Studie automatizačních
prostředků ve fotogrammetrii
SG - Ratiborský
Jan
Rektifikace Oblouku metodou příčných posunů
SG - R e j z k o v á Jana
Využíti automatického
koordinátografu
v projekci
sídliště
SG - Ř í h o v á Eva
Posouzení přesnosti podélného profilu .terénu z digitálního modelu
M - S e v e l' i n Martin
Využití Coragraphu pro zobrazení výškopisu
G - Smí šek Rudolf
Kvalitativní vyhodnocení bloku rudy "Huberova pne,
v Krásně n. T. geometrizačními metodami a předběžné
určení společného těžiště bilančních částí Cu - rudy
v l'isové
VG .- S v a š k o v á Bohuslava
Zkouška Bleilova komparátoru
SG - S vát e k Jaroslav·
Přesnost vytyč ovacích sítí
G - Šára
Jan
Návrh prostorové
geometrizace
nerostného
ložiska
"Huberův peň " závodu Stannum v Horním Slavkově
VG - Š 1 ech t a Ivo
Gravimetrické· mapování pro účely užité geofyziky
M - Š e b k o v á Hana
Normování prací pro Coragraph
!vf -

SG - Šil a l' František
Posouzení vytyčovacích sítí pro stavbu dálnic
G - Š i m ů n k o II á Jana
Určení přesnosti přístroje pro automatické zobrazování bodů ze souřadnic
SG - Š k o p Petr
Určení posunů mikrotrigonometrické
sítě přehrady
Orlík různými metodami
va - S v á b e n s k Ý Otakar
Zobecnění LegendreOvy věty
G - Š v i h á 1 k o v á Marie
Studie polní dopravni sítě v okrese Havlíčkův Brod
G - T r a k a 1 Jaroslav
Projektová a rozpočtová dokumentace
hlavní polní
cesty
VG - T l' e Š). Jiří
Vyrovnání prostorové sítě metodou družicové geodézie
M - U 1 m a n Oldřich
Technika rytiny v kartografii a její možné upotřebení
pro zpracování různých grafických elaborátů
M - U l' b a n o v á Marta
Studie vodní sítě ČSR pro účely připravované digitalizace obsahu topografické mapy
M - V a c k o v á Vlasta
Studie silniční sítě ČSSR pro účely připravované digitalizace obsahu topografické mapy
G - Val e š o v á Ludmila
Projekt předvýsadbově úpravy pozemkfi terasováním
pro JRO Kamenica nad Hronom
G - V.á ft a Slavomír
Projektová a rozpočtová dokumentace
hlavní polní
cesty
G ~ Van ě č k o v á Marie
Projekt odvodnění pro JZO Koyářov, okres Písek
M - Vít e k František
Použití samočinného počítače pro srovnání kartografických zobrazení metodou výpačtu součtové charakteristiky
M - V ít k o v á Jitka
Problematika zaměřování a matematického
vyjádření
kleneb
se - Vyd l' a Jaroslav
Vrčení tvaru plynojemu

Český úřad geodetický
bu praxe
Pracovní příručku
1. část

2. část -

a kartografický

pro vyhledání

vydal pro potře-

podl!emních vedeni

vyšetřování podle dok umentace
vyhledání z elektricky vodivých materiálů

Distnbud příručky zajišťují prodejny mapové
Geodézie n. p. v krajích. Cena 4,50 Kčs.

Krajský výbor pro geodézii a "artagrafii
rav<;kého kraje v Brně uspořádá
sem1nář o komplexní socialistické
v geodézii a kartografU

služby

ČVTS Jihomo-

racionalizaci

v l.terý dne 12. prosince 19n ve velkém sále Musea
dělnického bnutí v Brnč, nám. Rudé armády 1a.
Na tomto pracovním semináři, na němž úvodní referát
přednese Ing. František Čálek, pracovník ČÚGK, budou
projednány
aktuální
otázky týkající se racionalizace
geodptických
a kartografických
prací,
prováděných
v resortních i v mimoresortních organizacích.
Závazné přihlášky budou rozeslány během října 1972.
Předpokládá se vložné 30 Kčs. Informace podá Krajská
rada ČVTS, Brno, nám. Malinovského 4.

1972/250

106,

1.: stav

výzkumu

recentních

svislýCh

pohybl1

zemské

kl1ry

ve východní
Evropě, str. 401-405
Sz a b 6 ,
II.: Úvahy
() volbě
kartografického
zobrazovacího
systému pro území Maďarska, str. 406-411
W i n k I e r, Gy.: Nejpravděpodobnější
přizpl1sobeni
při vytyčování
na základě starých map, str. 412-418
Pap p V á r y,
A.: NOvý maďarský
zákon
a tvorba
země·
pisných map. str. 418-425
Na g y, I.: Nová technologie
fotogrammetrického
zhušťování bodl1,
str. 426-433
U g r in,
N.: stereofotogrammetrické
přístroje
pro rekonstrukci
svazku paprskl1 vytvářejících
obraz, str. 434-443
S z é k e ly,
D.: Základy pořizování
leteckých
barevných
snímkl1,
str. 443-453
I o Ó,
1.: XV. valné shromáždění
Mezinárodní
geodetické
a geofyzikální unie, str. 453-456
Fl a I á z s,
I.: Otázka etického
kodexu zeměměřičů
na XIII. kongresu FW, str. 456-456
T i k á s z,
E.: Použití laserového
vytyčovacího' přístroje
v geodézii, str. 458- 461
II a log h,
Gy.: Wildl1v elektrooptický
dálkoměr
Distomat Di-1O,
str. 461-464
T o I n a y , L.: Výstava národních a regionálních
atlasů, str. 464-485

Pop es c u, N.: Vzrůstající
potřeba
dbát o dodržování
pozemkového zákona, str. 3-9
F i I i p,
G. II o Id,!.:
Za racionální
přístup
k problémům
korelace hydromelioračních
prací s organizací
pozemků, str. 10-15
C r i t e s c u,
N. S e b a s t i a n
T a u b,
M.: použití
tachymetru
BRT 006 při měření
situačních
detailů
na železničnich stanicích,
str. 18-31
S a m u i lli,
M.: Příspěvek
k určení
vah v případě
nepřímých
pozorování,
str. 32-46
Rad u,
I. - II li I u,
V.: Laserová technika
v kosmické geodézii,
str. 47-56
P a u tli,
C. aj.: Ekonomické
hodnocenI
zemědělských
pozemkl1
- cenná paml1cka pro organizaci
pozemkl1 a racionální
využití
půdního
fondu, str. 57-65
Dekret Státní
rady Rumunské
socialistické
republiky,
kterým
se
upra\'uje
provádění
geodetických,
fotogrammetrických
a kartografických
prací na území RSR, str. 66-73

Socialistické
soutěžení
v podniku,
str. 3-6
D r a ž n j u k, A. A.: Zkušeností
potního
měřického
oddílu s pře·
chodem od geodetických
prací na topografické,
str. 10-13
r; v o v, V. G.: Určení geodetického
azimutu z mnohonásobných
pozorování
jasných
hvězd v blízkosti
meridiánu,
str. 13-20
And r e i ev, lu. P.: výpočet
hodnocení
přesnosti
metodou modelování chyby, str. 20-24
Les n y c h, N. II.: Program
vyrovnávání
polygonometrických
sítí
pro počItač typu M-20 [M-220, IIESM-3, IIESM-4J, str. 24-26
R a i n k í n, v. Ia.: Určení svislosti
ostankinské
televizní
věže,
str. 26-30
S i nic y n, V. A. aj.: Ověřovací
zkoušky
světelného
dálkoměru,
str. 30-31
G r I n ber g, G. M.: Zkušenosti
s vyrovnáním
blokové aerotriangulace, str. 32-42
M a I j a v s k i i, II. K.: Orientace
stereoskopické
dvojice snímků
se současným, uvažováním
kolineárnosti
a koplanárností,
str. 42
až 48
G u t k i n, V. L.: Zkušenosti
s tvorbou
plánů venkovských
sídlišť
ve velkých
měřítkách
diferenciální
metodou,
str. 48-52

528.11
KUBACEK, TI.
Sur I'évaluation ďUDe réelle erreur.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 9,
pages 221-222, 4 littératures.
Complément de l'oeuvre publlée par l'autem' antérleurement, analysant dans le cas du levé intermédlalre, le 9robleme de l'évaluatlon ďune réelle
erreur dans un des levés a la !:Jase de correctlons
résultant de la compensation.
528.489:621.873
HERDA, M.
Détermination des rapports géométrlques et des
valuers de reetifieation des chemins de roulement
de grues.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 9,
pages 223-226, 1 illustrdtion, 34 littératures.
Rapports géométrlques du chemin de roulement de
grues. Détermlnation des valeurs de la rectiflcation de dlrectlons par la méthoda des opérat1ons
arlthmétiques
sur ordinateur.
Coopération a. la
rectlfication de direction. Remarques concernant
le procédé graiJhlque de la t'ectificatlon de dlrection. Rectification altlmétriqup.. LIste des Instructions techniques.
92 Mlkovíni: 528
PRIKRYL,TI. V.
MikrovÍDi - promoteur de 18 triaDgulation.
Geodetický a kartografický obznr, 18, 1972, No 9,
pages 227-230, 4 ilIusuations,
3 tableaux, 12
llttératllrcs.
Mllwvínl fondateur
des méthodes sclentifiques
cartographiques
et du levé en Hongrie. Méthodes
de son travall - base astronomlque:, géométrique,
magnétique et hydrographlque. Apparells employés
et résultats obtenus.
528.831.1(084.3-16) (100)
GDTZ, A.

Représentation
des sieges sur la carte mondiale
iDternationale a I'éehelle de 1:2 500 000.
Geodetlc1:ý a kartngrafický
obzor, 18, 1972, No 9,
pages 231-235, 1 lllustration, 8 littératures.
Efflcaclté de l'unlfication
de la représentation
des sleges. Lltterature actuelle sur la généralisatlon des i"iěges. Degré de chargement de la carte
par les signatures des siěges et leur application
dans le projet tchécoslovaque. Llmite du nombre
d'habltants des sleges indiqués. Rapport entre la
denslté des siéges et la densité de la populatlon
et la représentation
correspondante
de la densité
des slgnatures.
528.335.2.021.7.088.3
Kučera, K.
Précision du cheminement
polygoDal avec les
eutés mesurables par prosédé éléetrooptique.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 9,
pages 236-238, 1 lllustratlon, 4 tableaux, 4 littératures
Crlteres des dévlations de la fermeture angulalre
emplrlque, dévlations angulaires
en long et en
travers. Déviations moyennes dans le polnt central
ou n'importe quel autre polnt Interne du chemlnement aligné. Analyse du chemlnement
volsln
et du chemlnement orienté fermé.
528.024.1··187.4:551.244(437J

Nlvellentents répetés jusqú a. présent sur terrltolre tchécoslovaque.
Elaboratlon de cartes des
votesses annuelles des mouvements vertlcaux de
mouvements vertlcaux de l'écorce terrestre
sur
terrltoire tchécoslovaque. Comparaison des cartes
et leur Interprétatlon.
Mouvements verticaux le
long du profll international
séismique No VI.
Concluslons.

VYSKOČIL,

P.

Tendances fondamentales des récents mouvemeDts
vertieaux de I'éeorce terrestre sur territoire tehécoslovaque.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 9,
pages 239-244,
7 illustratlons,
2 tableaux,
8 llttératures.

t\QUOPTR
PRRHR

OPRAVUJE

SPOLEHLIVĚ

• Theodollty a nlvelačnf přfstroje (velké)
• ve své opravně na

Sběrny:
3t - Praha 2, Žitná 48
32 - Praha

t, Vodičkova

36 - Praha 4, Na Pankráci 2
30

33 - Praha t, Jungmannova

4t - Liberec, ti'. 5. května 32
42 - Plzeň, Tylova ti

t4

34 - Praha S, Janáčkovo nábi'. t5

43 - Ostrava

35-

45 - Olomouc,

Praha 3, Táboritská

t6

I, MiHčova 4
ti'. Osvobozeni

PRovÁoíOPRAVY

JANÁČ

•

nivelačnfch ~fstrojů

•

a theodolitů
KOVO

ve svém závodě 11

NÁBŘ.

15 •

PRAHA

5

27

