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528.335.1
KUGERA K
Přímé žhultění trig()nometrické sítě 1. řádu délko~ým~
řetězci 3. i'ádu
Geodetický a kartogrl\fícký obzor, 21, 1975, Č. 3,
s. 61-68, 1 obr., 8 tab., lit. 2

Nomtalizované vkládání dvou překřížen,ých řetězců mezi
čtyři dané body. lede,! z jejich společných bodů se určí
prbtínánlm z vypočt13nýCh trll,!sver~ál jl\ko bod 2. řádu.
Ostatní body se vkládají osnti transformacemi.

519.281.2
MIČUDA, J.
Vyrovnanie dlžkovo meraných slet! pomocou pliich
Geodetický a ~artografický obzor, 21, 1975, Č. 3,
s. 68-70, 2 obr., lit. 3

Zostaveni pretvorenÝch p()dmienkových rovnic. Vyrovnanie
dlžkovo meraných sietí na základe vzťahu ploch a strán
rov·inných trojúholníkov.

528.721.222:821.375.826
VLČEK, J.
Stereolutogrammetrle se signalizaci laserem
Geodetický a kartogrl\fický obzor, 21, 1975, č. 3,
s. 71-74, 6 obr .. 3 tab., lit. 12

Fotogranulletrie v podzemí. Laserová stereofotogrammetrie.
Střední chyby stereometrických systémů. Provozní ověřeni.
Možnosti využiti v praxi.

528:681.3:65.011.42
SYROVÁTKA, R;
Racionalizace výpočetníeh prací kalkulátorem compucorp
3Z4 G
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, Č. 3,
s. 75-79, 1 tab.

Užiti kalkulátoru Compucorp 324 G v Geodézii, n. p., České
Budějovice. stručný popis kalkulátoru. Použitá metodika
při sestavování programÍl výpočtÍl. Tiskopisy pro evidenci
programl1. Ukázka programu.

389.1:52e
BREZINA, I.
Nlektoré prob1é!l1Y zll1l;ácizanla loled:dnijrodnej sÍ\stavy je~-
noUek SI v geodézii
Geodetický li '!iartogrllfický ob2;or, 21, 1975, Č. 3,
s. 7!i-83, 4 tl\b., bt. 10

sústavy meracích j'ednotiek a ich význam pre rozvoj vedy
a techniky. Informácie o Medzinárodnej sÍ\stllve jednotiek
SI a jej štruktÍ\re. Frehlad základných a vedfajších jedno-
liek. Hlavné problémy zavádzania sústavy SI v geo<lézii,
špecifikované na meranie dlžky, plošného obsahu, rovin-
ného úhla a gravitačného zrychlenia. PraktiCké dosledkY
prechodu na sústavu SI v geodetickej praxi.

NA POMOC GEODETICKt A KART0084FfCKÉ fltAXI
528.517
HAUF, M.
Světelné dálkoměry
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, č. 3,
přiloha, 8 obr.

Součásti světelného dálkoměru.

528.335.1
KyqEPA, K.
llpJIMoe crYllleHHe TpHrOHOMeTpHqeCKoii: ceTH l-ro I(J1ac-
ca npH nOMollllI lleJleii: 3-ro KJlacca c H3MepeHHl>IMH )lJlH-
HaMH
reO)le3HqeCKHH H KapTOrpa4fmqecKHH 0630P, 21, 1975,
No 3, CTp. 61-68, 1 pHC., 6 n6Jl., JlHT. 2.
CTaHJlapTHOe BKJlIOqeHHe JlBYX nepeKperqHBalorqHXCJl I.\e-
neH Me>KJlY qeThlpe JlaHHhlX nYHKTOB. OJlHH H3 HX
o6111HX nYHKToB onpeJleJlHeTCJl 3aCeqKOll, Ha OCHOBe Bhl-
qHCJleHHhlX JlHarOHaJleH, KaK nYHKT 2-ro KJlaCca. OCTaJlh-
Hhle nj'HKThl BKJlIOqaIOTCH npH nOMOlllH BOChMH TpaHC-
<!>0pMaI.\HH.

519.281.2
MHqY.llA, 11.
YpaBHHBaHHe ceTeii: H3MepeHHl>IX TpHJlaTepllllHeii: npH
nOMOlllH nJlOllla.zleii:
reOJle3HqeCKHH H KapTOrpa<!>HQeCKHH 0630P, 21, 1975,
No 3, CTp. 68-70, 2 pHC., JlHT. 3.
COCTaBJleHHe npe06pa30BaHHhlx YCJlOBHhlX y paBHeHHH.
COCTaBJleHHe npe06pa30BaHHhlx YCJlOBHhIX ypaBHeHHH.
OCHOBe OTHOUleHHH TIJlorqaJleH H CTpaH nJlOCKHX Tpey-
rOJlhHHKOB.

528.721.222:621.375.826
BJIqEK, n.
CTepeo+OTorpaM~[eTpHJI c J1aCepHoii: CIlr>laJlII:}lpJHeii:
reOJle3H~eCKHH H KlIpT()rpa,H~ec~HH 0030P, 21, 1975,
No 3, CTp. 71-74 6 PHIJ;., 3 n6Jl., JlHT. 12.
~()TQJ,'paloJ~eTpHll; lJ. nQ,n;3eMeJlI~e. JI~cepHaJl cTepeo4flOTo-
~paM.~eTPHJI. '<;::peJllIHe omH6KH cTepeoMeTpHQeCl(HX CHC-
TeM. llpoH3BOJlCTBeHHhle npOBepKH. B03MO>KHOCTH HC·
nOJlh30BaHHH Ha npaKTHKe.

528:681.3:65.011.42
ChlPOBATKA, P.
PlIqHo.l[aJl.~aIJ;HJI l!1'lq~J[IITeJl"Hl>IX p'a6oT npll nOMollllI
CqeTHOH MaUlHHLI Compucurp 324 G
reoJle3HQeCKHH H KapTorpa<!>lI~ecI\HH 0630P, 21. 1975,
No 3, CTP. 75-79, 1 T~6Jl.
llpHMeHeHHe C\leTHOH MaWHHbl Compucorp 324 G
B Hal.\. npeJlnp. r~OJle311H qe[llc~lIe E.YJleHOIlIIÍJ;e. KOPOT-
Koe onHCl\HHe ClleTH()H Ma[ll~hl. l{~I[OJl"30B~aH Me-
TO)lHKa JlJlH COCTallJleHHJI Ill>lllllCJlHTeJlloHl>IX nporpaM
EJlaHKH JlJlH YQeTa ru>orpaM. llPlIMep np()rpl\M.

389.1:528
EPE3HHA, H.
HeKoTg~. 1l}l(l6.JIeMl>l I\III!~~HHJI Me)I(JlYlI4pOJlHOii CI/:C-
TeMId eJlHHIIIJ; CM Il reoJle3HH
reOJle311QeCKHH H KapT()~Pa~~~ecKllií 0630P, 21. 1975,
No 3, CTp. 79-83, 4 TaoJl., JlilT. W.
CHcTeMbI eJlHHIIIJ; H3MepeHHJI II HX 3HaQeHHe JlJlH
pa3aHTHJl HaYKH H TeXHHKH. MH4flopMaI.\HJl o Me>KIlY-
HapollHoH cHCTeMe CM H ee CTpYKType. 0630p OCHOB-
HblX H BTopOCTeneHHblX eIlHHlIIJ;. OCHoBHbIe np06J1eMbl
BBelleHHH cllcteMbl CM B reOJle3HH, CneI.\H<!>HI.\HpOBaH-
Hble Ha H3MepeHHe )lJIHH, nJlorqaJleH, nJlOCKHX yr JlOB
H YCKopeHHH CHJlbl TH>KeCTH. llpaKTHQeCKHe nOCJlellCTBHH
nepell;o,n;a Ha cHCTeMY CH B reolle3HQCll;KoH npaKTHKe.
B nOMOlll reo,JJ;e311'1ecsoii: H KapTorpa.pH'lecKoH npaKTHKe

528.517
rAY<l>, M.
3J1eKTpoonTHlIecKHe JlaJlLHOMepld
reOJle3HlleCKHH H KapTorpa<!>HQeCKHH 0630P, 21, 1975,
No 3, npHJlO>KeHHe, 8 pHC.
CocTaBHble QaCTH 3JleKTpOOnTHQeCKHX JlaJlbHOMepoB~

528.335.1
KUCERA, K.
Dlrekte Verdichtung des trlgonometrischen Nelzes 1. Ord·
Ilung miUel. LiillgenkeUell 3. Ordnung
GeodetiGký a kartografický obzor, 21, 1975. Nr. 3,
Seite 61-68, 1 Abb., 6 Tab., Lit. 2

Normalisierle Ei03chaltung zwei iiberkreuzler Ketten zwi-
schen vier gegebene Pnnkte. Einer van ihren gemeinsamen
Funkten wird durGh Einschneiden aus bereGhneten Trans-
vers"len als Punkt 2. Ordr;ung bestimmt. Die restlichen
Punkte werden mittels acht Transformalionen eingeschaltet.

519.281.2
MIČUDA, J.
!lusglelchung liingengi!messener Netze mit BlIle von Fliichen
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, Nr. 3,
Seite 68-70, 2 Abb., Lit. 3

ZusamOlcnstellung umgewandelter Bedingungsgleichungen.
!\usgleichung Hingengemessener Netze auf Grund der Be-
ziehung der Fl1ichen und Seiten ebener Dreiecke.

528.721.222;621.375.8;:6
VLČEK, j.
Stereophologrammetrle mlttels Laser-SignaIlslerung
GeodeliGký d kartografický obzor, 21, 1975, Nr. 3,
Seite 71-74, 6 Abb., 3 Tab., Lit. 12

Photogrammetrie unter Tage. Laser·Stereophotogrammelrie.
Mittlere Fehler stereomell'ischer Systeme. Betriebsunler-
suchung. AnwendungsffiĎglichkeiten in der Praxis.



528:681.3:65.011.42
SYROVÁTKA,R.
Ratlonallslerung der Rechenarbeiten IIllt HUfe des Kalkala-
tors compucorp 324 G
Geo1etiekt a kartogr!lfiek~ obzor, 21, 1975, Nr. 3,
Seite 75-79, 1 Tab.

Anwendung des Kalkulators Compueorp 324·G im VEB Geo·
dasie, Ceské Budějovlce. Kurze Besehreibung des Kalkula·
tors. Angewendete Methodik bei der zusammenstellung van
Rechenprogrammen. Formulare fllr dle Evldenz der Pro-
llramme. Muster von f'rogrammen.

389.1:528
BHEZINA, I.
Einlge Probleme der Ebtfiihrung des Internatlonalen
Elnbelteasystems SI ln der Geodlsle
Geodetický a kartografickt oj:Jzor, 21, 1975, Nr. 3,
Selte 79-83, 4 Tab., Lit. 10

Elnheltensysteme und lhre Badeutung fOr die Entwicklung
der Welssenschaft und Technlk. Information liber das
Internationale Einheltensystem SI und selne Struktur. Ober·
siehe der Grund. und Nebeneinhelten. Hauptprobleme der
EinlUhrung des Systems SI ln der Geodllsle, die auf dle
Messung der L<lngen, des Fllleheninhaltes, des ebenen Wln-
kels und der Sehwerebesehleunlgung speziflzlert sind. Prak.
tiseheFolgen des Uberganges euf das System SI in der
~eodatlsehen Praxis.

HIUE DERGEODAtlSCRENUNDKARTOGRAPHISCHENPRAXIS
528.517
HAUF,M.
tlclllelektrolŮsebe Entfernangsmelgerlite
Ceodetick~ a kartograflckt obzor, 21, 1975, Nr. 3,
Benage, 8 Abb.

Bestandteile des llchtelektro,nischen Entfemungsmessers.

528.335.1
KUČÉRA,K.
Dlrect Breaklng Down of the 1st Order Trlsonollletrlc
Network by TrHeteral Chalns or the 3rd Order
Geodetlckt a kartografickt obzor, 21, 1975, No. 3,
pp. 61-68, 1 flS., 6 tab., 2 ref.

Standardized method of insertlng two erossed chalns
between four !ixed stations. DM of their eommon statlons
is determined by intersection from compllted transversal
Iines es a 2nd order statlon. The other stations are
inserted using elght transfonnatlons.

519.281.2
MICUDA.J.
AdJustment or Networks wltb Measured DlstalWes by Means
of Areas
Geodetlckt a kartografick~ obzor, 21, 1975, No. 3,
pp. 68-70, 2 flg., 3 ref.

Assemblng of trensformated conditlonal equaUons. Adjust-
ment of networks with measured lengths using the rela·
tion between areas and sldes of plane trlangles.

528.721.222:621.375.826
VLČEK, J.
Stereophotogrammetry Uslng the SlgnaJJlng by Laser
Geodetick~ a kartografick~ obzor, 21, 1975, No. 3,
pp. 71-74, 6 flg., 3 tab., 12 ret

Photogrammetry underground. Laser stereophotogrammetry.
Mean sqare error of stereometric systems. PracUcal trial.
tossibililY of exploatat!on.

528:681.3;65011.42
SYROVATKA,R.
Ratlonallzatlon of computatlons wlth Desk TOp Calcalator
Compacorp 324 G.
Geodetiekt a kartograflck~ obzor, 21, 1975, No. 3,
pp. 75-79, 1 tab.

Use of calculator compucorp 324 G at Geodesy of !leské
Budějovlce. Brlef descriptlon of the calculator. Method used.
for compllation of computation programs. Forms for
registerlng the programs. Example of a program.

389.1:528
BREZINA,I. .' _
some Problems Concerntns Introductlon uf tbe InternaUonal
System or Unlts SI ln Geodesy
Geodetick~ a kartografiek~ obzor, 21, 1975,No. 3,
pp. 79-83, 4 tab., 10 ref.

Systems of measuring units and their importance for
development of seience and technology. Information on the
lnternational systems ar Units Sl and !ts structuré. Brief
oat11ne of the basle and· secondary units. Main problems
concerning introduction of SI in geodesy specified for
measurlng of lenght, area, plane angJe and acceleration
of gravity. fraeUeal'Cllnsequences of the change to the
SI system in geodetleal practiee.

AID TO GEODETICAWDCARTOGRAPHICPRACTICE
528.517
HAUF, M.
Llght Dlstance Meters
Geodetlck~ a kartograflek9 obzor, n, 1975, NO. 3,
supplement, 8 flg.

Components of IIght dlstance meters.

52a.335.1
KUCERA.K.
COodensaUon dlrecte da réseau trlgonométrlqne de premler
ordre par cllafnes do lonsuear de trolsleme ordre.
Ge&detlckt a kartografickt obzor, 21, 1975, No 3,
pages 81--68, 1 lIlustratlon, 8 planches, 2 blbliographies

lntercalatlon normallsée de deux chatnes emlsées entre
quatre points donnés. Un do leurs polnts eommuns est
locallsé par l'intersectlon des transversales ealeulées
comme point de deu"ílěme ordre. Les autres points sont
lntercalés par hult transformations.

519.281.2
MI!lUDA,J.
Compensatlon de réseaux mesurés a dlstance an moyen de
surfac8ll
Geodetickt a kartografiek9 obzor, 21, 1975, No 3,
pages 88-70, 2 lIlustratlons, 3 bibliographles

Construetlon ď équations conditlonnelles remanlées. Com.
pensatlon de réseaux mesurěs A dlstance A la base du
rapport des surfaees et des catés de trlangles plans.

528.721.222:621.375.826
VLŮEK, J.
stéréophotogrammétr1e II slgnallsntlon par laser
Geodetický a kartografick~ obzor, 21, 1975, No 3,
pages 71-74, 9 iIlustrations, 3 planches, 12 blbliographles

fhotogrammétrie souterraine. Stěrěóphotcgrammétrle A
laser. Erreurs moyennes des systěmes stéréométrlques.
Vérification du service. Possibilités d'utlllsatlon pratique.

528:681.3:65.011.42
SYROVATKA.R.
Ratlonallsatlon des traveanx de calcul par le calcalatear
Compncorp 324G
Geodetický a kartogrllflck~ obwr, 21, 1975, No 3,
pages 75-79, 1 planche

Emploi du calculateur compucorp 324 G dans l'entreprise
natlonale Geodězie li !leské Budějovlce. Bréve description
du caleulateur. Méthode employée pour la erěation des
programmes de calcul. Imprlmés pour la IIste des pro.
grammes. Spécimen des programmes.

389.1:528
IlREZINA,I.
Quelques problemes reletlfs A ťlntrorluctlon du Systéme
lnlerllatlonal des unltés St en Séodésle
Geodetick~ a kartograflckt obzor, 21, 1975, No 3,
pages 79-83, 4 planches, 10 blbllog1'8phles

systemes des unltěs de mesure et leur Importance pour
l'ěvolution de la science et de la technlque. Informatlon
bur le Systéme lntemational des unltés SI et sa structure.
Aper~u des unitěs de base et des unltés auxlliaires. Pro-
blěmes princlpaux de l'lntroductlon du Systéme SI en
géodésie. spéc1flés pour levě des longueurs, des surfaces,
de l'angle horizontal et de l'accélěratlon gravltatlve. Con-
sěquences pratlques du passage au Systeme SI en gěoděsle.

AlOE APPORTEEA L'EXPiRIENCE GllODiSlQUE ET CARTO-
GRAPHIQUE
526.517
HAUF, M.
Télémetres électroopttques.
Ceodetickt a kartografick~ obzor, 21, 1975, No 3,
annexe. 3 illustrations

Composants du télémétre électrooptlque.



Kučera K.: Přímé zhuštění trigonometrické sítě 1. řddu
délkovými řetězci 3. řádu

Geodetický a kartografický obzor
ročník 21/63, číslo 3/1975 61

Přímé zhuštění trigonometrické sítě
1. řádu délkovými řetězci 3. řádu Ing. Dr. Karel Kučera, CSc.,

Geodetický ústav, n. p., Praha

(= 102), nejbližší těžišti daných bodů (těžišťový bod),
získá charakter bodu 2. řádu tím, že se určí samostatně

Metoda je určena pro rozvojové země. V současnosti
d souřadnicovým vyrovnáním z délek transversál P'l',jsou pro ni po mínky na Kubě. Vyjde se z vybudované

trigonometrické sítě 1. řádu o délce stran 24-;-30 km QT, RT, ST. To je pojetí výhodné tím, že transversáJ-
s rovinnými pravoúhlými souřadnicemi. Je k dispozici jsou nejcennějším prvkem řetězců, neboť jejich po~illá
grafický přehled délkového zkreslení se zakreslenou odchylka je podstatně menší než příčná.
souřadnicovou sítí (např. s intervalem 50 km) v jakém- Vkládání dalších bodů se děje podob!>,,;tní tra~s:
koli měřítku, tabulkové pomůcky pro přesný výpočet formací, která je ekvivalentní pořadoy,wu. ~yr?vn~n~
délkového zkreslení stran řetězců daných souřadnicemi s úhlem pootočení e a s délkovými.JT'~va:,mlumernY~l
jejich koncových bodů. délkám stran. Vzhledem k tom)" ze retezce byly prl-

Předpokládá se znalost nadmořských výšek bližně orientovány jsou úhre' vesměs malé a trans-
Uvsvechbodu· obsaven' h v tV 'h 'v I t formace mohla proto by't.J~, ně zje.dnodušena. Souřad-z yc v re ezclC pro uce ma ema· h b d
tické redukce elektroopticky měřených délek, strany nice zbylých tří pronj~vyc o u (103, 107, lOS) se
řetězců dlouhé 7-;-10 km, dálkoměr s chybovou rovnicí přitom získávají dyoAikrat.
m. = ± (0,005 + 0,002 Skm) V metrech. Počítá se Z obr. 1 kdrJsOUještě další oblasti Q, V, U, R a R,
s jednostrannou úhlovou orientací řetězců na daných W V S j~trno, že samy řetězce prakticky zcela
bodech, která má pomocný a hrubě kontrolní význam, wlň~jí~iltrální obrazec 1. řádu kolem bodu R. Jen
a může být provedena s menší přesností (ve 3 skupi- do pr~ného prostoru od R směrem k V by patřil
nách a na 1 orientační směr). ~'ev 'e~en bod 3. řádu samostatně souřadnicověvyrov-

I kd v vany.
yz se předpokládá, že některé úkony budou

provedeny na samočinném počítači, uvádějí se všec4r.f
výpočty na formulářích, což je ostatně nutné /pro
etapu programování. /'////

/ oU
/'

1. Předpoklady

2. Koncepce

Vždy čtyři dané body představující oblast 1. řádu,
např. P, Q, R, S (obr. 1) se spojí dvěma jednostranně
orientovanými překříženými jednoduchými délkovými
řetězci P-R, Q-S. Oba řetězce mají v proniku čtyři
bodyf102, 103, 107, lOS) společné. Jeden z nich T

3. Výpoěty

Etapa A

Ze změřených stran se kružítkem sestrojí jako celek
oba překřížené řetězce P-R, Q-S v měřítku 1: 200000.
Trojúhelníky v obou řetězcích se průběžně oČíslují.
V témž měřítku se vyhotoví průsvitná zvětšenina pří-
slušné části grafického přehledu délkového zkreslení,
do jejíž čtvercové sítě se vynesou dané body P, Q, R, S
souřadnicemi. Podle těchto bodů se oba výkresy zto-
tožní, a k středovým bodům jednotlivých stran řetězců
se v síti izodeformát odečte na průsvitce podklad pro
výpočet grafické opravy ze zobrazení. S graficky redu-
kovanými stranami se provedou stejné výpočty ve
stejných formulářích jako později v etapách B a C se
stranami číselně redukovanými. Proto se pro ně neuvá-
dějí příklady. Výsledkem těchto výpočtů jsou před-
běžné souřadnice x', y" bodů v řetězcích, které mají jen
ten účel, aby se k nim číselně určily podle zavedených
tabulkových pomůcek přesné kartografické redukce
stran. S číselně redukovanými stranami se pak počítá
v etapách B -;- E.

Etapa B

Dvoudílný formulář "Řešení trojúhelníků délkového
řetězce ... " se užije pro každý řetězec zvlášť. Tak např.
v tab. 1 je to řetězec P-R. Pro úsporu místa neuvá-
díme řešení celého řetězce Q-S na zvláštním formu-
láři. Je z něho vyňata jen rozšířená proniková část
(trojúhelníky 10, 5, 6, 11), která je zpracována na
spodu tab. 1. Podle obr. 1 se doplní schéma řetězce,
jehož účelem je mj. označit strany trojúhelníků
obecnými ~ymboly a, b, c a tím také k nim protilehlé
úhly symboly <x,{J, y. Schéma se přizpůsobí skutečnému
tvaru řetězce. Tak např. pro řetězec Q-V se vynechá
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Č'I(:)

Měřené délky 1 Opravy
stran I ze zobrazeni

I
graficky I číselně

~af~ _Čis. (3)+(4) (3)+(5)

I (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (l0)

P 105 I 6669,627 +0,4761 6670,!0,~_ I I I \ \ I
P -101 7497,989 ----- --0::532-~- m8,521 100 031 815 84 726 516 95 249 438

0,60360955 0,33756 125 0,54672737
101-105 6350,703 0,512 6351,215

105-106 ------ -,-'-- -- 107\6261413 \ 931 5801834 \ 92 \ 784 \ 532
7303,821 0:650 7304,471

----------- 0,62524068 0,44087748 0,42483571
- (; 101-106 7366,494 0,666 7367,160
3 b 1<11-102 7002,847 -0-,62-1----- 7003,468 1031191 \ 3391 88130419751 831945\654

--a---l0-2-'-'-J.06 5992,555 ---0-,594 5993,149 0,65321 156 0,46593431 0,36560978

4 -b -1-0-6--1-07 5746,388 0,616 5747,004 10017651405/105108112021 68)8851303
------ --------- 0,73404755 0,75890034 -0,11483566

-: 102-107 _~b_7-6_5:783 _~_-=, =0=,99=4 8766,777 I I I 1 I I I 1

- a 102-107 8765,783 0,994 8766,777
-b .~ ---- 10213551 009\159197016241 981351 I 000

107-108 5608,619 0683 5609,302 ,
_' __ -- - 0,36978 667 0,80410 849 0,25499 507

- c 102-108 9122,657 1'{)28 9123685 I

----- ---- ' 1561062\ 730 \12712,061376111912441270
102-103 8551,669 0,940] 8552615 --

-- -- -_" 0,69069 011 0,46139410 0,32289 570
103-108 6970,342 0,875 6971 217 I I I

-- --- - ' 129,1600 \954112,31945,1255 101 630 835
108-109 7288,311 1,007 1289318

~-- --- ---'-- 0,64478372 0,60100 731 0,22339 409
103-109 8888,585 1,201 8889,186

-- -, 14518541434,114419451738113317551756
103-R 8202,377 1,107 8203,484

---- \),54756119 0,53945956 0,40917920
109-R 8151,161 1,214 8152,375 I

~ 134245,711 \ \14'7161__ 113426°'427 : I~l : : I: :
Proniková část řetězce.Q S I j __ t_ I

0,797 0,775 6261,572 721804\892 \ 70 12461 0971\~1270 1909
8,805 0,852 6489,657, __ __ 0,47211 983 0,40651 233 0,61:H.'l721= 5609,302 I 1 \ 1 \ \ I \

_, I I I I 1 I 1 I

______ 8552,615 15616611766\182110614,86119419991218

0,902 __ 9158,121 0,27880854 0,56350874 0,63624107
1,155 10646,246

107 113

108-113

107-108

102-107

102-108

103-108

102-103
-

102-110

103-110

první trojúhelník schématu. Zdvojením čar se vyznačí
pronikový prostor. Sbíhá·li se v některém vrcholu
řetězce 5 stran, uvede se ve schématu číslo tohoto
vrcholu dvakrát za sebou, trojúhelník nad touto fiktivní
základnou b neplatí a zůstane bez čísla, b se škrtne
a c se rovnítkem ztotožní s a. Tak je tomu např.
u vrcholu 102 z řetězce P-R (tab. 1) a u vrcholu 110
z řetězce Q-S.

Podle adjustovaného schématu se předpisují sl. 1
a 2 formuláře, dále se vyplní sl. 3 měřenými délkami
asI. 5 přesnými opravami ze zobrazeni, ke kterým se
dospělo v etapě A. Sloupce 8--;-10 jsou vyhrazeny pro

cos ex =
b' + c'-- a'

= 2cb

2c.a [m']

cos tJ =
a' + c'- b'-- 2ca

cos y=
a' + b'- c'= 2ab

výpočet kosinů úhlů ex, p, y, sloupce 12--;-14pro hod·
noty těchto úhlů a sl. 15 pro jejich kontrolní součet.

V samostatné části formuláře se z úhlů ex, p, y jed.
notlivých, trojúhelníků sestavují podle schématu obvo·
dové vnitřní úhly w ve významu polygonových úhlů.
Tak např. v řetězci P-R (tab. 1) je polygonový úhel
ve vrcholu 105 složen z úhlu p trojúhelníku 1 a z úhlu y
trojúhelníku 2. Kontrolní součet složených úhlů proka.
zuje jejich správnost.

U křižujícího řetězce Q-S se v pronikovém pro·
storu (tab. 1 dole) trojúhelníky 5 a 6 nemusí znovu
řešit. Dochází však ke změně symbolů. Tak např.
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Úhly v trojúhelnících Obvodové vnítřní úhly Sohéma řetězce
'O v řetězci P-R.c:l

Ú. " p
'" p y 1: ~ složky úhel C1)

~cl1

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) -~ 105b ~/
o , "

P al 52 52 16,13 l:::2 bI - --- 101
52/52/16,13 701 Hli 17,90 561 51125,98

105 {JI + y2 135 07 52,95
+1 - --

b ;~106 1X2+{J3 + 210 07 24,91

~ /51118100,52163150124,431641 51135,051

+y4 106
O - -- a/

107 1X4+y5 1I7 59 59,68
102 l:::~ b- --

3149112156,95162113145,46168133117,591

108 a5 +{J6+ 207 54 43,10
O +y7

i- ~>107- --

4142146/23,531401 37157,541961 35/38,931

109 1X7+ {J8 107 12 13,26
- -- i<ó bO R y8 65 50 48,18 102
- --

I I I I

103 1X8+{J7 + 181 01 1I,74
b ;>+y6 108

I I I 1 I 1
- -- a

a6 +{J5 + 103 1<'7 b

51 I I 1+1
102 +{J4+y3 191 58 42,71

- -- c~
68/17151,14 36128/32,72 75/13/36,151 101 1X3+{J2+yl 169 54 47,36 109b 8/,

6146118154,86162131122,431711 09/42,711

+ 00,02 l:::a bO - -- R

7149151/01,941531 03/28,531771 05129,531

- --
c~

O - -- b /a

8] 561 48100,501571 211 1I,32 I 651 50148,181

- -- 107 k<~o bO -- - ---

- -- b
ó, 108

I I I I
108 IXI0+{J5+ 192 38 54,41 a/

I I I 1 1 I y6
102 <6 b- --

I I

102 y5 +{J6 + 156 36 06,79 c
ProIŮková část řetězce Q-S + IXII

b II> 103
I I I I I I I I

- ---

10 161149/40,84\661 00150,641521 09128,51 I-I

110
Va

-

Sly IIX I{J 1+1
75113136,15 68117151,14 36/28132,72

61 ;11 09142,711 Z6118154,861 :2131122,431
O

II 173148139,21155142104,32150129/16,471
O

u trojúhelníku 5 je vyznačeno, že úhel IX je úhlem r
z řetězce P-R, úhel p je úhlem IX a úhel r je úhlem p.
Etapa C

Formulář "Výpočet polygonového pořadu" je určen
pro dva obrysové pořady odvozené z jednoho řetězce,
které spojují tytéž dva dané body 1. řádu. Pro jejich
rozlišení se do názvu přibírají čísla pronikových bodů
obsažených v pořadu. Tak např. v řetězci P-R (tab. 2)
je jeden pořad označen P-107-108-R a druhý
P-102-103~R.Hodnoty polygonových úhlů cojsou
převzaty z formuláře probíraného v etapě B. Symbol a

znamená připojovací jižnfk a symbol IX orientovaný
směr. Výsledkem výpočtu jsou souiía.dnice z', y', tj.
zpřesněná verse souřadnic z", y" z etapy A, která je

. podkladem dalších etap D a E.
Pro pořady křižujícího řetězce Q-S není zde pro

úsporu místa použito formuláře a. výsledky výpočtu
jsou uvedeny v tab. 3. Poznamenává se, že souřadnice
z', y' nenáleží k jedné sjednocené soustavě a platí jen
relativně pro každý řetězec zvlášť. Každý pronikový
bod má proto dvojí souřadnice. Vedle toho také souřad-
nice koncových bodů R a S nesouhlasí s danými sou-
řadnicemi.
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Ůís. bodů
Označení pořadu

ke sl. (2) _ o, !X, O)

I I I
!ly'

I
!lx'

y' x'
8 sin lX cos <X

(3).(4) (3).(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

P-Q 215 36 22,37
- -- P - 107-108 - R

P + 359 38 29 60252,63 11124053,28-
P-105 215 14 51,37 6670,103[.0,57711 102[-0,816666701-3849,3901-5447,251

-
105 -135 07 52,95 56403,240 \1118606,029

-
105-106 260 06 58,42 7304,4711.0,98515798[-0,171650091-7196,058[--1253,813

-
106 -210 ()7 24,91 49207,182\1117352,216

-
106-107 229 59 33,51 5747,004\-0,765961881-0,64288598[-4401,9861-3694,668

-
107 -117 59 59,68 44805,19611113657,548

-
107-108 291 59 33,83 5609,3021-0,927231371-0,374488961-5201,120 I +2100,622

'- -
108 --'- 207 54 43,10 39604,07611115758,170

-
108-109 264 04 50,73 7289,3181-0,994668241-0,103126581-7250,453\-751,722

-
109 -107 12 13,26 32353,623\1115006,448

-
8152,3751-0,392705121.0,91966444\-3201,4791 +7497,449109-R 336 52 37,47

- ---
R -31100,486 -1549,383 29152,14411122503,897

- ---

- I 1 I I._--
P -102-103 - R I-

P-105 215 14 51,37 [ I I I-
P + 52 52 16,13 60252,63 \1124053,28

-- - --.

P-101 268 07 07,50 7498,5211-0,99946 1011-0,032828101-7494,479\- 246,162
-.-- --- -

101 + 169 54 47,36 52758,15111123807,118
.-- --

101-102 258 01 54,86 7003,4681-0,97826 322j.0,20736 6971-6851,235 1-1452,288---
102 + 191 58 42,71 45906,916\1122354,830

- -
102-103 270 00 37,57 8552,6151.0,99999 998[-0,00018 117\-8552,6151 + 1,549

- --
103 + 181 01 11,74 37 354,30111122356,379

-
103-R 271 01 49,31 8203,4841-0,999838311+0,017982751-8202,1581 + 147,521 --

R +-65 50 48,18 -31100,487 -1549,380 29152,14311122503,900
-

(R-109) 156 52 37,49 I I I I

Z velikosti těchto rozporů (poprvé již u souřadnic
x", y") je možno usuzovat na přítomnost hrubé chyby.
Je-li např. přijatelná shoda v souřadnicích koncového,
boduR (ne všakS), je možnost hrubé chyby omezena
na řetězec Q-S. Je-li pak dále taková shoda i u bodů
pronikového prostoru, je chyba lokalizována v části
přilehlé k S. Není-li shoda v pronikovém prostoru, je
třeba počítat s chybou již v části přilehlé k bodu Q.
Rozpory zaviněné jen nahodilými chybami se odstraní
v etapě E.

:Etapa D
Tato etapa představuje pro oblast P, Q, R, S souřadni-
cové vyrovnání bodu T=102 z délek odvozených ze
souřadnicových rozdílů Lly', Llx' utvořených z hodnot
sloupců y', x' tabulek 2 a 3. Délky 102-P, 102-R se
vypočtou z pořadu P-102-103-R a délky 102-Q,
102-S z pořadu Q-107-102-S. Známým způsobem

[1] se při vyloučení měřítkové chyby získají ze souřad·
nic daných bodů

P ... y = 60252,63
Q 45607,16
R 29152,17
S 34908,05

x = 1124053,28
1103601,39
1122503,92
1144753,16

vyrovnané souřadnice bodu 102,a to YI02 = 45 906,93
± 0,008, X102 = 1122 354,81 ± 0,012.

Etapa E

Formulář "Vyrovnání přibližně orientovaného pořadu
transformačním způsobem" (tab. 4) pojme tři pořady.
Použitá metoda byla odvozena v [2]. Pro každou
oblast 1. řádu je třeba osmi transformací.
První čtyři transformace pro oblast P, Q, R, S se

týkají pořadů PT, QT,RT, ST. Bod T-7-102je pro ně
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Cia. C1, (X, Q) 8 11' x'

Q-P 353622,37 Q.107-102-S
Q +3195004 45607,16 1103601,39

Q-107 3552626,37 10088,069
107 +1914642,65 44805,244 1113657,536

107-102 7 1309,02 8766,777
102 + 156 36 06,79 45906,923 1122354,1H6

102-110 3434915,81 9 158,121
110 + 1864946,93 43 355,121 1131 HíO,240

110-111 3503902,74 9835,178 ~-
111 + 1285947,37 41757,378 1140854,772

111-S 2993850,1l 7881,012 ~
S 34908,091 1144753,184

Q-107 3552626,37 Q.108-103.S
Q - 382129,45 45607,16 1l03601,39

Q-113 3170456,92 7789,873 - ~
113 -143 1543,21 40302,686 1l09306,184

113-108 3534913,71 6489,657 -~108 -~192 38 54,41 39604,1l:1 1115758,133
108-103 341 1019,30 6971,217

103 -18420 10,17 37354,307 1122 356,333
103-114 3365009,13 6469,973

114 -153 li 46,78 34809,237 1128 304,708
114-115 33822,35 8615,540

115 -1865422,16 35356,145 1136 902,872
115-8 3564400,19 7863,087

I
S - 570510,10 34908,088 1144753,183

(S-l11) 119 38 50,09

již daným bodem. Vždy dva z těchto pořadů obsahují
po jednom ze zbývajících tři pronikových bodů
(Q-107-T, R--l03-T). Ke všem čtyřem pořadům
je však přibrán ještě jeden stranou ležící a výchozímu
bodu bližší pronikový bod se souřadnicemi náležejí.
cími k systému y', x' téhož řetězce (PT+l07,QT+l08,
RT+l08, ST+l03). Každý pronikový bod je tedy
podroben dvěma transformacím, z nichž plynou dvojí
souřadnice. Tak např. v tab. 4 to je bod 107 s dvoji.

5,224 7,533
cemi souřadnicových koncovek 5,248-7,533 a bod 108

4,1l9 8,132
s dvojicemi 4,079-8,170. Po přibrání čtvrtého pořadu,
kterým začíIlátab. 5, je to ještě bod 103 s dvojicemi
4,323 6,379
4,312-6,310.

V druhých čtyřech transformacích (tab. 5) se po·
kládají aritmetické průměty těchto dvojic 107
(5,24~7,53), 108 (4,10-8,15) a 103 (4,32-6,34) za
vyrovnané souřadnice pronikových bodů, které vystu.
pují již jako dané body pro pořady P-l07, Q-l08,
R-l08, S-103.

Výklad k transformačnímu výpočtu: Předpisují se
všechny souřadnice y', x' a pro body Z, K souřadnice
y, x. Výraz (1 + u) je změna měřítka. 8 je úhel stočení
v obloukové míře; užité zjednodušení transformačního
výpočtncnení ohroženo do velikosti 8max = 10 000. 10-8.

Symboly y;, x; znamenají na celé metry zaokrouhlené
souřadnice redukované na nulu pro začátek pořadu;
vyžadují kontroly

[y'] - n yz = [y;]

[x'] - n Xz = [x;],

kde n je počet všech zúčastněných bodii. Transformač·
ní změny dy', dx' vyžadují kontroly

[Y;]1.f + [X;.]8 --j- n.dyz = [dy']

[y;] (~- 8)+ [x;)u + n. dxz = [dx'].

[y'] + [dy'] = [y]

[x'] + [dx'] = [x] .

Kromě toho se v poslední řádce musí změnami dy', dx'
potvrdit hodnoty daných souřadnic y, x.

4. Kritéri~ přesnosti

- --
Předpokládá se polohová střední chyba daných bodů
1. rádu

M~~'lI= ± 0,070m

a střední chyba elektroopticky měřené strany řetězce
průměrné délky s = 8,5 km ve velikosti~

řňs = ± 0,022 m .

Očekávané délkové odchylky řetězců; tj; rozdíly
mezi délkou D spojnice bodů 1. _řádu vypočtenou
z daných souřadnic a délkou vypočtenou ze souřadnic
x', y' (tab. 2,3), mají mít bez zřetele na velikost~D
střední hodnotu

-~
Očekávané střední polohové chyby těžišťových

bodů T ziskanépři souřadnicovém vyrovnání majímit
střední hodnotu
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u = «L'/L") - 1).0,5 ";1_ - 80 _S/-149 } .10-'
dli' = II;" + x;s + (1I.-II~)

s = (LIli'~x + Llz'~II)/L" -s + 149 u -80 dz' = 11;(- s) + x; u + (z. - z~)

Bod ě. I II' I z' II' z' dy' I dx' I II = II' + dli' I z = z' + dx'r r

Z=P 60252,63 1124053,28 O O
1 O I O I 60252,63

I
1124053,28

101 52758,151 1123807,1l8 - 7494 - 246 +0,006 -0,01l 52758,157 1123807,107

107 44805,196 1113657,548 -15447 -10396 +0,028 -0,015 44805,224 1113657,533

K=T"",
=102 45906,916 1122 354,830 -14346 - 1698 +0,014 -0,020 45906,93 1122354,81

1: 203722,893 83872,776 -372871-12340 I +0,048 1-0,046 203722,941 114872,730

K-Z Ay' Ax' 'i3y = Ay- Ay' 'i3x = Ax'-Ax Ay Ax
-14345,714 - 1698,450 L'2 = Ay'2 + AX'2, L2 = Ay2 + Ax2 -14 345,700 -1698,470
'i3y 'i3x

+0,014 +0,020
L'· I 208684243 Kontr.: (Ay' 'i3y-Ax''i3x).2+L'2=L" L2 I 208683909

u 1-31 _s'_~-s - 38 u -31
Bod ě. I II' I x' II: x' dli' I dx' I II I xr

Z=Q 45607,16 1103601,39
O I O I O 01 45607,16 1103601,39

107 44805,244 1113657,536 - 802 + 10056 +0,004 --0,003 44805,248 1113657,533

108 39604,113 1115758,133 - 6003 + 12157 +0,006 -0,001 39604,119 1115758,132

----
K=Ta

300 I +187531 +0,007= 102 45906,923 1122354,816 + -0,006 45906,93 1122354,81

1: 175923,440 55371,875 - 65051 +40,9661 +0,017 1-0,010 175,923,457 55 371,865

K-Z Ay' Ax' Ay Ax
+ 299,763 +18753,426 + 299,770 + 18753,420.
'i3y 'i3x ~
+ 0,007 + 0,006
L'· I 351780845 L2 I 351780624

u 1-76 _8_1+ 239
-8-239 u -76

Bod ě. I II' I z' II' x' dli' I dx' I II I xr r

Z=T=
1+0,014 -0,020 ,•••102 45906,916 1122 354,830 O O 45906,93 1122354,81

103 37354,301 1122 356,379 - 8553 + 502 +0,022 0,000 37354,323 1122356,379
- -

108 39604,076 1115758,170 - 6303 -6597 +0,003 0,000 39604,079 1115758,170

K=R 29152,143 1122503,900 -16755 + 149 +0,027 +0,020 29 152,17 1122503,92
1: 152017,436 82973,279 -316111- 5946\ +0,066 I 0,000 I 152017,502 82973,279

K-Z Ay' Ax' , Ay Ax
-16754,773 + 149,070 -16754,760 + 149,110
'i3y I 'i3x
+ 0,013 0,040
L'2 I 280744640 L2 I 280744216
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111
110
103

K=T=d02

Z=P

34908,091
41 757,378
43355,121
37354,307
45906,923

60252,63
56403,240
49207,182
44805,196

45607,16
40302,686
39604,113

39604,076
32353,623
29152,144

34908,088
35356,145
34809,237
37354,307

105
106

K= 107

Z=Q
113

K= 108

Z= 108
109

K=R
Z=S

115
114

K= 103

1144753,184
1140 854,772
1131 150,240
1122 356,333
1122354,816

1124053,28
1118 606,029
1117352,216
1113657,548

1103601,39
1109306,184
1115758,133

1115758,170
1115006,448
1122503,897

1144753,183
1136902,872
1128 304,708
1122356,333

Z šesti rozdílů <5 mezi dvojicemi souřadnic tří pro-
nikových bodů (tab. 4,5) vypočtený odhad střední
polohové chyby bodů 3. řádu

M~~llI~ V[3b](12

se má rovnat sti:'edníchybě iňa = ± 0,022 m (přípustný
je 1,5násobek).

Odvozcní

V přímém řetězci délky D a s trojúhelníkovými stra.
nami délky 8 platí mD = ma VD(8. Při užité chybové
rovnici dálkoměru je také

Na obr. 1, při průměrné délce 29 km dvanácti
trojúhelníkových stran sítě 1. řádu, je nejkratší a nej-
delší řetězec PR = 31 km a VS = 44 km. Pro ně je
mD roVIlo ±0,042 m a ±O,050 m. Tyto hodnoty
budeme kvadraticky slučovat s M~~)lI = ±0,070 m.
Dost,aneme ±0,082 m a ±0,086 m, středně

Pro určovacÍ strany těžišťových bodů platí polo.
viční délky řetězců, tj. 15,5 km a 22 km, pro něž je
mD rovno ±0,030 m a ±0,035 m. Kvadraticky je
budeme slučovat s polovinou dřívější hodnoty, tj.
s ±0,035 m. Dostaneme ±0,046 m a ±0,049 m, střed-
ně ±0,048 m. Pb vynásobení V3(4, tj. odmocninou
z poměru počtu nutných a všech určovacích stran,
bude pro vyrovnané souřadnice

M~~~= ± 0,042 m .
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~41 -24
-32 -11
-12 - 9
+.5 -23
+ 7 - 6
-- O O
+17 O
+30 -14
+44 --18

34908,05
41 757,346
43355,109
37354,312
45906,93

60252,63
56403,257
49207,212
4480524

45607,16
40302,676
39604,10

39604,10
32353,632
29 152,17

34908,05
35356,125
34809,238
37354,32

1144753,16
1140 854,761
1131 150,231
1122356,310
1122354,81

1124053,28
1118 606,029
1117 352,202
1113657,53

1103601,39
1109306,191
1115758,15

1115758,15
1115 006,448
1122503,92

1144753,16
1136902,859
1128 304,703
1122356,34

100
-10 + 7
-13 +17

+24
+ 9
+26

-38
-20
-f- 1
+13

-20
O

+22

-23
-13
-5
+ 7

Demonstrace na příkladu

U příkladu uvedeného v pojednání jsou skutečné
rozdfly

OPR = 31 139,029 - 31 139,056 = - 0,027 111

OQS = 42519,867 - 42 519,880 = - 0,013 m ,

vypočtená polohová střední chyba těžišťového bodu
Č. 102 je

M~:~= V (0,0082 + 0,0122)(2 == ± 0,010 m

azo souřadnicových dvojic bodů

č. 107 ... ČJlI = 0,024 bx = 0,000
108 0,040 0,038
103 O,OH 0,069

l1-[~~11I= VO,008 502(12 = ± 0,027 m .

Poznámka k příkladu. Jako příklad je užito modelu
uměle konstruovaného pro ms = ±0,022 m, avšak

Bod I ·x I .y

101 -0,037 +0,023
102 - 10 O
103 --j- 12 - 15
105 17 + 41
10(; -_. 32 --- 12

107 - 36 - 3
108 + 11 - 11
109 + 28 + 2
110 + 71 - 1
111 + 34 + 29

113 -- 6 - 21
114 -1- 12 -I 7
115 + 65 + 1

[ec] = 0,019775
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Kučera K.: Přímé zhuštění trigonometrické sítě 1. řádu
délkov!Jmi řetězci 3. řádu

prostého chyb daného geodetického základu. Platilo
by pro něj

OD = ± 0,046 m

M(T) = ± 0029 mX.V , ,

což příklad splňuje.
Existence modelu dovoluje ještě porovnáni exakt-

nich souřadnic x, 'O, z nichž byl model odvozen, se
souřadnicemi x, y, ke kterým se dospělo řešenim podle
navržené metody. Rozdíly 8x = x - X, 8y = 'O - y jsou

Literatura:

[1] KUČERA, K.: Souřadnicové vyrovnání s délkami
převedenými na boční směry a zbavenými měřítkové
chygy, GaKO, 1974, č. 7.

[2] KUCERA, K.: Vkládání sítí do relativně méně přes-
ných geodetických základů, GaKO, 1972, č. 4, str. 86
ač. 5, str. 112.

Do redakce došlo 15. 2. 1974

Lektoroval: Ing. Karel Jurda, SVŠT v Bratlslave

Vyrovnanie dížkovo meraných sietí
pomocou ploch

Ing. Jozef Miluda,
Katedra geodetických základov Svf

SVŠT, Bratislava

Súčasná meračská technika nám umoznuJe rýchle
a presne zamerať všetky strany v trigonometrických
i lokálnych sieťach. Presnosť elektronických diafko-
merov je taká vysoká, že vo vačšine prlpadov i pri
budovani trigonometrickej siete nie je potrebné
merať uhly. Vzniká tu potom otázka presného vyrov-
nania sietí, ktoré boli zamerané len díŽkovo. Túto
úlohu mažeme l'iešiť pomel'ne jednoducho, ak pri
zostavovani pretvorených podmienkových rovnic
využijeme platné vzťahy medzi plochami jednotlivých
trojuholnikov a ich stranami.

Odvodenie vhodného vzťahu na zostavenie pre-
tvorených podmienkových rovnic naznačime pre
trojuholnfk !::,. ABO, obr. 1.

Ak do vzorca pre plochu trojuholnika

P=~
2

dosadíme výraz, vyjadrujúci jeho výšku

V2 = (b + x) (b - x) =
b2 - a2 + (2) (b _ b2 - a,2+ c2 )

2c 2c

a keď ho upravime, dostávame

16 p2 = 2 a,2b2+ 2 a2r;2+ 2 b2C2 - a4 - b4 - r;4. (3)

Diferencovanim rovnice (3)

32 PdP = 4ab2da + 4 ac2da - 4 a3da + 4 a2bdb +
4 bc2db - 4 b3db + 4 a2cdc + 4 b2cdr; - 4 r;3dc

a jej úpravou bude

a(b2 + c2 - (2) b(a2 + r;2 - fr) db +
dP = 8P da + 8P

+ c(a
2
+8~ - (

2
) dc (4)

Na ďalšie zjednodušenie zaveďme do rovnice (4) vzťahy
podfa cosinusovej vety (b2 + c2 - a2 = 2bc cos ťX, atď.)

a vzťahy pre plochu trojuholnika (p = ~a b sin y

= ... ),

dP = 2abc cos ťX d 2abc cos {J db +
4 bc sin ťX a + 4 ac sin {J

2abr; cos y d
+ 4 b' ca smy

a b c
dP = 2" cotg ťX da +2 cotg {J db +2 cotg y dc

(5)

Nahradenim diferenciálov dP, da, db, dc prislušnými
opravami, dostaneme rovnicu, vyjadrujúcu vzťah
medzi opravou plochy a opravami strán trojuholnika
v tvare

a b c
Vp= 2 cotg ťX Va +2 cotg fJ Vb + 2" cotg y Ve
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strán jednotlivých trojuho1nfkov sa rovnajú súčinoPl
polovičných hodnot týchto strán a kotangentomproti-
ležiacich uhlov. Tento.poznatok s výhodou využijeme
pri zostavovani pretvorených podmienkových rovnic.
Lokálna sieť (obr. 2) bola dlžkovo zameraná elektro-
optickým diaIkomerom EOS.

Keďže v uvedenom obrazci o, p' vrcholoch bolo me-
raných ,n' dlžok, počet nadbytočných merani a teda
i počet podmienkových rovnic určime zo vzťahu
r = n - 2p + 3 = 3 a s označením plOch jednotlivých
'trojuholnikov

Pl = P~l23;P2 = P~234; Ps = P~134;

'P4 = P~l24; Pó = P~345; ••• P12 = P~ó78

P1 + PS-P2-P4= O

P5 + P7 - P6 - Ps = O

Pg + Pn- PlO-P12 = O

Pretvorené ;podmienkové rovnice potom budú mať tvar

'Op' + 'Op' - 'Op' - 'Op' + Ul = O
1 3 2 4

'Op' + 'Op' - 'Op' - 'Op' + U2 = O
5 7 6 8

'Op' + 'Op' - 'Op' - 'Op' + Us = O (8)
9 11 10 12

Ul = P~ + Pá - P~ - P~ (Pi - plocha, VypOCl-
taná z meraných
dlžok)

V rovniciach (8) nahradíme jednotlivé členy vPi
vzťahmi pod1a (6)

81 84
'Op;' =2 cotg 1X7 VI +2 cotg 1X2 '04 +

88+ 2 cotg (1X1+ IXs) '06

81S 814
Vp;2 =2 cotg 1X24 '013 +2 cotg 1X21 '014 +

818+ Tcotg (1X22+ 1X23) '018

(9)

a rovnice (8) ďalej upravíme, dostaneme pretvorené
podmienkové rovnice v tvare

8S 84+ 2 (cotg lXa - cotg IXs) Vs +2 (cotg 1X2 -

8s . '8
7

•
2 (cotg 1X12 - cotg 1X15) Vs +2 (cotg IXg-

8S- cotg 1X14) '07 + "2 (cotg 1X16 - cotg IXn) Vs +

8n+ cotg (1X14 + 1X15)} '010 -2 {cotg (lXg + 1X16) +
+ cotg (1X12 + 1X13)} Vn + U2 = O

}
816 {+ cotg (1X20 + 1X21) '015 -2 cotg (1X1S + 1X19) +

+ cotg (1X22 + 1X23)} '016 + Us = O (10)
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S označením jednotlivých súčinite!ov - aj, bl> Ci - pri
opravách Vi budú mať pretvorené podmienkové rovnice
tvar

[av] + Ul = O; [bv] + u2 = O; [cv] + Ua = O (11)

Z rovníc (10) vyplýva, že koeficienty pri opravách
strán sú rovné súčinom polovičných hodnot strán
a rozdielov, resp. súčtov kotangent protiležiacich
uhlov. Kladné znam,ienko má pritom tá hodnota kotan.
genty uhla nadchádzajúceho sa v trojuholniku, plocha
ktorého sa v podmienkovej rovnici sčítava. :pri opra·
vách uhlopriečok má koeficient aj, b;, Ci všeobecne
kladné znamienko vtedy, keď uhlopriečka leží medzi
plochami sčítavajúcimi sa v podmienkových rovni.
ciach.

Po zostavení koeficientov al> b;, Ci riešime ďalej
vyrovnanie známym sposobom. Z vyrovnaných strán
vypočítame znovu plochy trojuholnikova skontrolu·
jeme splnenie podmienkových rovníc. V reťazci, na·
značenom na obr. 2, sa opravy strán pohybovali v me·
dziach 1-4 mm a podmienkové rovnice (7) boli splnené
takto: + 0,003 m2; - 0,001 m2; + 0,001 m2•

Nevýhodou uvedeného sposobu vyrovnania diž.
kovo meraných sietí je, že z meraných štrán musíme
počítať všetky uhly v obrazci. Na ich výpočet však
mOžeme s výhodou použiť vzťahy

IX rtg" =~~-; ... ,
~ p-a

kde r = V (p-a) (P;b) (p-c)

je polomer vpísanej kružnice a p je polovičný obvod
strán trojuholníka.
. Z vyrovnaných strán sme vypočítali všetky uhly

a porovnali s uhlami, ktoré sme získali vyrovnaním
reťazca pomocou známych podmienkových a pretvo.
rených rovníc tvaru

1X2 + lXa - (1X2 + lXa) = O

1X1O + lXu'- (IXIO + lXu) = O

1X17 + 1X24 - (1X17 + 1X24) = O

1 { } 88- --- cotg (1X12 + IXla) - cotg 1X12 V7 + -P v8-1-~ 2 6

89 810 1+ 2P v9 - 2P VIO- - (cotg .1X15 + cotg 1X14) Vu +
8 5 S11

kde: 1lt = (1X2) + (/Xa) - (1X2 + lXa)

U2 = (IXIO) -I- (1X1l) - (1X1O + 1X1l)

Ua = (lXd + (1X24) - (1X17 + 1X24)

(IX;) - uhly vypočítané z meraných strán.

Vyrovnané hodnoty z obidv(lCh sposobov vyrov·
nania sú rovnaké. Odlišujú sa maximálne v jednej
desatine milimetra, čo je sposobené chybami zo za·
okrúh]'ovania. Výsledné hodnoty z prvého vyrovnania
splňajú teda i podmienkové rovnice (12).

Záverom možno konštatovať, že vyrovnávanie
dižkovo meraných sietí na základe vzťahu ploch
a strán rovinných trojuholnikov je výhodné hlavne pre
jednoduchosť a prehradnosť zostavovania pretvorených
podmienkových rovníc, ktoré može i menej skúsený
počtár písať priamo podfa náčrtu vyrovnávanej siete.

[1] JORDAN, EGGERT, KNEISSL: Handbuch der
Vermessungskunde Band VI, Stuttgart, str. 617 až
658

[2] VYKUTIL: Vyšší geodézie, díl 1., Geodézie geo·
metrická, Brno 1971, str. 281-310

[3] GEODEZIJA I KARTOGRAFIJA, Moskva 1961,
Č. 1

Do redakcie došlo 24. 4. 1974.

Lektoroval: Ing. Rudolf Šandri~
Geodézia, n. p., Žilina

k článku Brezžna, I.: Nžektoré problémy zavádzanža
Medzžnárodnej sústavy jednotžek Sl v geodéziž, str.
79-83:

Na novembrovom rokovaniu Stálej komisie pre

norma1izáciu RVHP boly jednotky grád a ha na

základe revizie doporučenia RVHP-RS-3472-72 za-

radené medzi jednotky t r val é. Príslušná zmena

ČSN 011300 bude vyhlásená. Toto rozhodnutie

veImi uIahčí zavedenie medzinárodných merných

jednotiek (SI) do národného hospodárstva ČSSR.

1975/70



Geodetický a kartografický obzor
rol!nik 21/63, l!íslo 3/1975 11

Stereofotogrammetrie se signalizací
laserem

Jan Vlček,
Ústav pro výzkum rud, Praha

V Geodetickém a kartografickém obzoru č. 1, roč. 21,
str. 14 až 20 byla zveřejněna prvá část pojednání, obsa-
hující úvod do problematiky využívání laserů při měření
nepřístupných délek v podzemních prostorách zejména
onoho druhu, do kterých není vstup vůbec možný,
přičemž je do těchto prostor možný pouze pohled
z jediného místa. V 1. části byly dále stručně popsány
čs. HeNe-Iasery TKG-202 a podrobně byla popsána
telemetrie se signalizací laserem (laserová telemetrie).

2 Laserová stereofotogrammetrie

Autor se snaží překonat uvedené potíže metodou lase-
rové stereofotogrammetrie podle čs. patentu Č. 139 181
(10), jejíž podstata je v tom, že se do zaměřované
prostory promítá do pHmky usměrněný paprskový
svazek, který se postupně uvádí na zaměřovaná místa
za účelem vytvoření světelných bodových stop, jejichž
centrální průměty se postupně bod po bodu zobrazují
na jedné a téže měřické dvojici buď střídavým otvírá·
ním a zavíráním závěrek měřických komor nebo zapí.

Stereofotogrammetrie se signalizaci laserem (laserová náním zdroje. Při trvale otevřených závěrkách komor
stereofotogrammetrie) - a zdroje lze paprskový svazek uvádět ho plynulého

pohybu a tím vytvořit čárovou světelnou stopu, která
se rovněž zobrazí na jedné a téže stereodvojici. Podle
(10) lze v úzký paprskový svazek soustředit např.
trvale svítící zdroj, nebo paprsky mžikového světel.
ného zdroje (např. výbojky); s výhodou lze však také
využít paprskový svazek laseru. V úzký paprskový
svazek lze soustředit záření jak viditelné, tak i nevidi-
telné části spektra, a to ve vlhkém podzemním prostřcdí
zejména v oblasti infračervené. Při ověřování způsobu
byl použit v prvé části pojednání popsaný čs. TKG-202
s hranolem, umožňujícím uvedení paprskového svazku
od zenitu pro nadir.

Předem jsme ověřili použitelnost popsaného způ.
sobu z hlediska ryze fotografického tak, že jsme ze
stanoviště laseru fotografovali jak bodovou, tak čáro·
vou stopu laseru, vytvářenou při různých vzdáleno-
stech; jako negativní materiál jsme při ověřování pou·
žili čs. vysocc citlivý film FOMAP AN 30, který se
vyznačuje největší citlivostí v červené části spektra,
a to i v oblasti 6300 A, blízké vlnové délce HeNe.
.laseru.

Při těchto orientačních zkouškách, provedených
amatérskou fotografickou komorou na film 24 X 36 mm,
jsme zjistili dobrou zobrazitelnost jak bodové, tak
čárové stopy laseru i při vzdálenostech kolem 40 m,
a to i v mírně zamlženém prostředí; výsledky zkoušek
jsou obrazově dokumentovány v (9), (12b).

3 Střední chyby stereo metrických systémů

Při odvození středních chyb stereofotogrammetrie se
vyjde ze základních vztahů

y = b.C.p-l (1)

x = b.X'.p-l= y.x'.c-1 (2)

z = b.z' .p-l = y.z' .c-1 (3)

ve kterých značí y, x, z prostorové souřadnice zaměřo-
vaného bodu, x', z' jeho snímkovou souřadnici a p jeho
stereoskopickou paralaxu. Pro dvojité komory a po·
dobné stereometrické systémy, jejichž použití pro za·
měřování podzemních prostor se zdá být nejúčelnější
je výhodné, že za předpokladu jejich správné kon-
strukce je jak délka základny b, tak konstanta c prosta
chyb nahodilých; jejich působení se potom za před.

1 Fotogrammetrie v podzemí

Zaměřování nepřístupných prostor a objektů je obecně
řešitelné využitím metod fotogrammetrických. V ŮSSR
byly např. v ÚVR vyvinuty snadno přenosné apara·
tury pro měření jednosnímkovou fotogrammetrickou
metodou světelných řezů (12), vesměs vycházející ze
základního řešení prof. Blaháka (2), jehož podstata je
v soustředění paprsků světelného zdroje do světelné
roviny pomocí prstencovité čočky; dosah těchto apa"
ratur je však maximálně do deseti metrů, čímž je
jejich využití pro zaměřování nepřístupných prostor
značně omezeno.

Zahraniční výzkum zaměřování nepřístupných
podzemních prostor většího rozměru se soustřeďuje na
využití metod stereofotogrammetrických: prvé práce
v tomto oboru publikoval Hallert (1). Zejména se zdá
být nadějné využívání stereometrických (dvojitých)
měřických komor, kterých již byfo konstruováno
několik typů (3c), (4), (5), (7). V současné době jc
v ŮSSR nejsnáze dostupná stereometrická komora fy.
Oar! Zeiss, Jena, SMK 5,5/0808, b = 400 mm nebo
b = 1200 mm, takže jsou k dispozici - přes řadu
výhrad ku konstrukčnímu a výrobnímu vyřešení zmí-
něných komor - základní přístroje pro fotogrammet-
rické zaměřování nepřístupných prostor a objektů.
Podle dosavadních zkušeností selhává však v podzem.
ních prostorách technika fotografická: pro fotogram-
metrické zaměřování větších podzemních prostor by
byly potřebné mimořádně intensivní světelné zdroje,
aby bylo možno pořídit snímky na vzdálenosti, které
se blíží až ku 100 metrů; navíc je pořízení měřických
snímků limitováno mikroklimatem v podzemních
prostorách. V porovnání s podmínkami na zemském
povrchu je v podzemí vždy vyšší relativní vlhkost,
která se někdy projevuje zamlžením; v hornictví
kromě toho přistupuje jako rušící činitel prašnost.
V těchto podmínkách vytvoří paprsky světelného

. zdroje, kterým je při fotogrammetrickém měření pod.
zemní prostora osvětlována, na drobných částečkách
vody a prachu reflexy, které výrazně snižují zobrazi-
telnost podrobností na měřickém snímku a citelně
snižují dosah fotografování. Při vyšším stupni zaml-
žení nebo prašnosti vytvoří reflexy "světelnou stěnu",
která. pořízení měřických snímků zcela znemožňuje.
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pokladu správné kalibrace (prvky vnější a vnitřní
orientace) omezuje pouze na veličiny p, x', z'. Proto lze
střední chyby, dosažitelné stereometrickými systémy
odhadnout podle vztahů

(4a,b)

(5a)

(5b)

Pro střední chyby mz se odvodí vztahy, obdobné vzta-
hům (5a), (5b) po záměně veličin x, x' veličinami z, z'.
ObjektiV'něji lze vývoj chyb stereometrických systémů
v souřadnici x posuzovat podle vztahů

(5c)

(6a,b)

(7)
kde značí m~ střední chybu souřadnice x, vyvolanou
působením chyb my, a m~' střední chybu v souřadnici x,
vyvolanou působením chyb m~.

Na základě odvozených vztahů zběžně posoudíme
střední chyby, dosažitelné stereometrickými systémy,
a to v prvé řadě chyby my při použití systému SMK
5,5/0808, b = 1200, C = 56 mm. Za předpokladu
střední chyby ve zjišťování paralax mp I':::; ± 7 P m
přejde pro tento systém vztah (4b) na tvar

m~ ± y2.1O-7

který je pro různá y vyčíslen v tabulce I.

Tabulka I střední chyby my pro b = 1200 mm,
c = 56 mm, mp = 10 !Lm

Y (metry) =

m~ (centimetry) =

10 il~_ 40 60 80
1 4 16 36 64

Z tabulky plyne závěr, že stereometrický systém
SMK umožňuje dosáhnout poměrně malou přesnost
při měření větších vzdáleností y, zejména při y > 20 m.
Ze vztahu (4b) plyne, že střední chyby lze snížit jak
prodloužením délky základny b, tak prodloužením
konstanty c. Například pro stereometrický systém
b = 1200 mm, c = 200 mm by přešel (opět při mp =
= ± 7 pm) vztah (4b) na tvar

m~I I':::; ± y2 (3.107)-11':::; ± m~.3-1 (4d)

takže střední chyby m~ byly roV'ny 1/3 hodnot v ta-
bulce I a byly by pro řadu úkolů zcela přijatelné.

Dále posoudíme střední chyby v souřadnici x a to
opět pro systém SMK za předpokladu m~= ± 10 pm.
V prvé řadě posoudíme V'ývoj chyb pro střed snímku,
to je pro případ x' _ O; v tomto případě bude též podle
(6a) m~_ O, takže střední chyba m",bude po dosazení
konstant stereo metrického systému vyjádřena vztahem
(7) ve tvaru

m;a I':::;± y (56.102)-1

který je vyčíslen v tabulce II

Tabulka II: Střední chyby m", pro střed snímku a pro
b = 1200 mm, c = 56 mm, m", = 10 fJ-m

Y (metry) = 10 20 40 60 _\ 80
m;a (centimetry) = 0,2 0,3 0,7 1,0 1,4

I _

Z tabulky plyne, že pro zaměřování objektů zobra-
zených v okolí středu snímku lze stereo metrickým
systémem SMK dosáhnout vysokou přesnost. Z tohoto
závěru lze dále odvodit, že tento systém bude přijatelný
zejména pro zaměřování podélně členěných podzem-
ních prostor. Dále posoudíme působení chyb m~b pro
zaměřování objektů, zobrazených na okraji měřického
snímku; pro systém SMK bude v tomto případě
x' = 35 mm. Přihlédneme-li k malé váze vztahu (7),
resp. (7a), který je tabelován v tabulce II, bude ve
vztahu (5c) působit převážně vztah (6a,b). Proto
lze po dosazení ostatních konstant stereometrického
systému odhadnout působení chyb na okraji snímku
vztahem

Z tohoto vztahu plyne, že body zobrazené na
okraji snímku budou určeny se střední chybou poněkud
větší než 1/2 chyb m~ v tabulce I. Tyto chyby jsou
dosti velké, takže je nutno se vrátit k úvaze o chybách
stereometrického systému b = 1200, c = 200 mm;
střední chyba v souřadnicích x, určených tímto systé-
mem při x:nax = 35 mm by se odhadla analogií úvahy,
se kterou se dospělo ku vztahu (5d) = (6c), a to podle
vztahu

Z rozboru plyne, že při použití stereometrického
systému b = 1200 mm, c = 200 mm, x:nax = 35 mm
by se dosáhly střední chyby blízké 6 % chyb, vyčísle-
ných v tabulce I. Tyto chyby by již byly přijatelné při
řešení řady úkolů (hornictví, speleologie). Může být
namítáno, ~e naposled diskutovaný stereo metrický
systém zatím není na trhu. Úvahu však provádíme jako
perspektivní řešení; přitom je nutné také uvážit, že
současný rozvoj fotogrammetrických metod analytic-
kých připouští spolehlivou kalibraci stereometrických
systémů vyrobených nesériově. Musí být ovšem kon-
strukčně i výrobně zajištěna základní podmínka -
stálost prvků vnější i vnitřní orientace systému.

Z provedených běžných úvah plyne, že použití
stereometrických systémů je i z hlediska přesnosti
nadějné také při zaměřování bodů ve větších vzdále-
nostech (y -100 m), a to zejména pro prostory podélně
členěné.

4 Provozní ověření

Autor ověřil metodu laserové stereofotogrammetrie
řadou zkoušek v různých provozních podmínkách,
takže již je možno provést dosti spolehlivé závěry
o její použitelnosti. Při zkouškách byl používán výlučně
stereometrický systém SMK, b = 400 mm, spolupracu-
jící s laserovou soupravou TKG-202. Jako negativní
materiál byly používány výlučně desky ORWO ROT
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RAPID W P.l, citlivost 21' Din; tento negativní mate-
riál je zvlášť citlivý k červené části spektra, takže
vyhovuje velmi dobře pro zobrazení bodových stop
HeNe-laseru (vlnová délka 6328 A); ze spektrogramu
těchto desek na obr. 1 je zřetelná maximální citlivost
právě této části spcktra. Některé výsledky zkušebních
měí'ení popíšeme.

I I
I I
i

..;.- i
i ! i--' I I I...-r : :\ I

o 50 OD 6{)00 1000

možnila zobrazení podrobností nad vzdálenost 10-15
m; laserovou stereofotogrammetrií však bylo možno
v týcM podmínkách zobrazit body až na vzdálenost
80 m (osvity 5-15 sek.). Také pro použití laserové
stereofotogrammetrie je však stupeú zamlžení limi-
tující. Např. na závodě Miková (.Telšava) ve velkoroz-
měrových dobývkách bylo okem patrné silné zamlžení.
Proto jsme požádali České vysoké učení technické
v Praze (s. doc. Tlustého) o zapújčení velmi výkonného
HeNe-laseru SPEKTRA PHYSrcS (6 mW) ke zkušeb-
nímu měření; při zkouškách, kterých se doc. Tlustý
velmi ochotně zúčastnil, byl v dúsledku silného zaml.
žení maximální dosah laserové stereofotogrammetrie
25 m (osvity 30 sek.), obr. 3.

Na téžu lokalitě jsme souča:mi'~o\·i'í·jli dosah. lase-
rové "tereofotogrammetrie na dobře větraném překopu
IJPzjakéhokoli zamlženÍ. a to" použitím laseru TKG202
(:lmW); phtom jsme ze "tanoviště komory "ignalizovali
bodv ve vzdálenostech od 22 m clo 185 m. Silná zvětše-
nin~ mĚ>řického"nímku se z lbrazením bodových stop
laseru ph tomto ovčř'ení je na obr. 4 (osvity 5 až 40 sek);
v tabulce nI jsou uvedeny fotogrammetricky zjištěné

Obr . .'3 n:dálenosti jednotlivých zaměřených bodú.

Pocl"tatu a praktický význam laserové stereofoto-
grammetrie nejlépe dokumentují vý"ledky měření na
závodě Měděnec. MěNlo se v dobývce velkého roz-
měru - 50 X 50 X 80 1l1, přičemž před zahájením
měření nebylo v dobývce patrné zamlženÍ. Při uvedení
laseru do pronJZU se však vytvohl okem ZÍ'etelnč
patrný "chvost" v dúsledku lomu svčtla na drobných
čá"tečkách vod.v, případně prachu; "chvost" se také
na měřickém snímku výrazně zobrazil, jak je zl'cjmé
z obr. 2. Na koneÍch těchto ,.chvostt'l" - bílých čar na
snímku - byl však vždy na negativu zřetelnč patrný
bod -- prúsečík paprskového svazku laseru se skalní
stěnou. Snímek na obr. 2 velmi dobře dokumentuje
základní výhodu laserové stereofotogrammetrie: ph
osvětlení téže prostory světelným zdrojem ze stano-
viska dvojité komory by se nutně v dúsledku reflextl
vytvořila "světelná stěna" přibližně stejné intensity
jako na snímku zobrazených "chvostú", která by zue· Obr. 4

Bod č. I 1 2 3 4 I 5 6 7 8 9 10 11 12 113 I 14 ! 15 116 17 I 18 I 19 I 20 21 22
I I

VzclálOllost,
122

I
531 K4\7U i 52\52 3:2 [ :121 :l2139y(metry) 24 27 32141 49 IlU I~4 109 ~li li8 3~ :31
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Z tabulky je zřejmý maximální zjištěný dosah
184m, přičemž obr. 4 dokumentuje, že i při této vzdále-
nosti je zobrazení bodové stopy zcela zřetelné; lze
proto provést spolehlivý závěr, že v 'příznivých pod-
mínkách by bylo možno vzdálenost 184 m ještě pře-
kročit. Na dalším obr. 5 je měřický snímek z lokality
Kaňk (Kutná Hora) z dobývky, kdc byla maximální
vzdálenost 80 m. Dobývka je velmi dobře větraná,
takže paprsek laseru nevytvářel žádný "chvost".
Přitom se podařilo zcela spolehlivě zaměřit i nejvzdále-
nější body (80 m) při velmi krátkých osvitech (max.
10 sek.). Na snímku je dokumentováno také zobrazení
čárových stop laseru, vzniklých pomalým pohybem
paprskového svazku po stěně dobývky.

Metoda laserové stereofotogrammetrie je výhodná pro
zaměřování podzemních prostor větších rozměril
(y > 20 m), jejichž zaměřování je sice z hlediska foto-
grammetrické teorie možné, ale ve kterých dosud
selhává technika fotografická. Ověřování prokázalo
praktický dosah metody na 184 m a více. V porovnání
s metodou laserové telemetrie je dosah podstatně větší
při vyšší produktivitě práce; čas, potřebný k zaměření
bodu je prakticky rovný době osvitu, která je v přízni-
vých klimatických podmínkách při y > 50 m asi 2 až
8 sek. a při y < 50 m asi 1 až 4 sek. (negat. materiál
ORWO W P 1). Při y < 40 m lze spolehlivě zobrazovat
také čárové stopy laseru, které vznikají pomalým
pohybem stopy laseru po stěně podzemní prostory;
tím se ještě zvýší produktivita, přičemž je současně
možno přímo zobrazovat řezy podzemní prostorou.

Pro praxi může být použitelná metoda kombi-
novaná, jejíž podstata bude v tom, že popředí zamě-
řované prostory (y < 20 m) se zobrazí s použitím
konvenčních způsobů osvětlení a vzdálenější body
zaměřované prostory (y > 20 m) se zobrazí s použitím
laserové signalizace. Pro měření jsou nejvýhodnější
stereometrické komory, přičemž z hlediska přesnosti
by byl výhodný dosud nedostupný stereometrický
systém b I":::! 1200 mm, CI":::! 200 mm, a to při x'max ,~ 35
až 40 mm. Použití laserové stereofotogrammetrie by

ovšem bylo možné také prl současném použití dvou
měřických komor mimořádně pečlivě orientovaných
vzhledem k vytyčené z6,kladně.
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Racionalizace výpočetnich prací
kalkulátorem Compucorp 324 G Ing. Rudolf Syrovátka,

Geodézie, n. p., České Budějovlce

Stolní kalkulátory účinně vyplňují mezeru mezi kal-
kulačními stroji a počítači i v geodetické praxi. V Geo·
dézii n. p. Ceské Budějovice se osvědčuje od poloviny
roku 1974 malý kalkulátor Compucorp 324 G Scientist
prakticky pro celý rozsah zeměměřičských výpočtů,
které se v podniku provádějí. Je používán zejména pro
výpočty bodových poli, opravné výpočty souřadnic
i výšek při číselném mapování, výpočet souřadnic
a výměr malých geometrických plánů a pro výpočet
zápisníků elektrooptického měření délek. Jeho kon-
cepce je pro naše práce velmi vhodná i když jde o pří.
stroj použitelný univerzálně. Zeměměřickým odbor-
níkům byl představen již v roce 1973 na Geodetických
informačních dnech v Brně, jeho popis bude proto jen
velmi stručný.

Compucorp 324 G má napájení ze sítě i z vesta·
věných akumulátorových baterií, rozměry asi 14 X
X 23 X 5 cm a tomu odpovídající malou váhu -
1,8 kp včetně akumulátorů. Zadání výpočtu se vkládá
ručně, kontrola vložených hodnot a výstup je na dobře
čitelném displayi. Kalkulátor má 43 ovládacích tla·
čítek a 4 přepínače. Provádí všechny obvyklé matema·
tické operace a počítá běžné funkce ve stupních i v gra·
dech; pro geodetické účely je velmi výhodný převod

1, 'I v d . 'hl' 0R kpo armc 1soura mc na pravou. e a naopa pravo-
xy

úhlých na polární ~ ~. Rozsah míst - 10 na displayi,

13 ve vnitřní paměti - je plně vyhovující pro běžné
geodetické výpočty i při používání nezkrácených sou-
řadnic. Compucorp 324 má deset zcela nezávislých pa-
mětí čísel (registrů), které lze jako celek mazat pouze
vypnutím přístroje. Pro ukládání programů má 2 pro-
gramové paměti po 80 krocích, které jsou použitelné
buď samostatně, nebo na sebe mohou navazovat. Jedna
programová paměť stačí svým rozsahem i pro výpočet
dostí složitých úloh nižší geodézie, jako je na př. prů-
sečík dvou přímek, transformace na dva body, pro-
tínání zpět nebo pro výpočet zápisníku elektrooptic-
kého měření délek (bez výpočtu průměrů měřených
hodnot). Použití obou programových pamětí je nutné
pro výpočet vetknutého polygonového pořadu, pro
oddělení výpočtu stanoviska od výpočtu podrobných
bodů, pro výpočet průměrů a střední chyby většího
počtu měřených hodnot, pro redukci délek před vý-
počtem vlastní měřické úlohy apod.

Sestavení programu pro kalkulátor Compucorp je
relativně snadná záležitost, ukládaný program je až

bv , v v , 1 vo k START ( ,na o casne prerusem t aClt em STOP zastavem

výpočtu pro vstup nebo pro výstup) totožný s postu.
pem výpočtu prováděným bez programu. Programo.
vacím "jazykem" (lze.li zde o něm mluvit) je aritme-
tika upravená tak, aby respektovala technické vlast-
nosti kalkulátorů Compucorp:

a) Matematické operace se provádějí ihned při použití
dalšího znaku pro aritmetickou operaci, podle toho
se mění nutnost používání závorek.

Na příklad:
a+bxc= počítat jako a + (b X ú) =

nebo b X ú + a =
počítat jako a2 + (b2) = V-

nebo a2 + bl21 = V-
(
xy 2)nejkratší ale je a 0R b = FUNC

b) Kalkulátor umožňuje opakované používání operací
a využívání konstantní aritmetiky, na příklad:

2 a = počítat jako a + =
a2 = počítat jako a X =

(Pytagorova věta
tedy

počítat jakoa+b=
a+ú=

ax + (bx)= V-)
a+b=

ú=

c) Využívat ukládání čísel do registrú (ST) a jejich
zpětné vyvolávání z registrů (RCL) k přímým ope·
racím s obsahem registrů, na příklad:

a X b = a ST 1 (a je uloženo v registru 1)
Q ST 2 (b je uloženo v registru 2)

je možno řešit následujícími zpúsoby:

RCL 1 RCL X 2 výsledek se objeví ihned na
displayi na rozdíl oú

RCL 1 X RCL 2 = výsledek se objeví až po
stisknutí tlačítka =
v obou případech se obsah
ST 1 a ST 2 nemění

RCL 1 ST X 2 přímé násobení do/registru 2
bez použití displaye, STI
zústane zachován

Tyto tři hlavní zásady nejsou samozřejmě jediné,
ale spolu se znalostí celého návodu k použití dávají
možnost pro úspěšné operativní programování. Pro
plné využití výkonnosti kalknlátoru byly sestaveny
programy na většinu běžných výpočtú a při programo.
vání se osvědčilo dodržování této metodiky:

1. Program psát v řádcích, ne podle vzoru výrobce ve
sloupcích. Císlování krokú bylo posunuto na čísla
nabíhající v displayi při poloze LOAD; prvý krok
je tedy 02, předposlední 80 a poslední použitelný 01.
Úprava programu v řádcích je přehledná a úsporná;
posun číslování sice umožňuje názornější kontrolu
ukládání programu, ale zkresluje počet použitých
programových krok/i.

2. Ukládání programu kontrolovat jednoduchými smlu-
venými hodnotami. Zpravidla vyhoví obsazení po·
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užitých registrú hodnotami i do ST i (pro prúsečík
přímek a pro několik dalších úloh jsou nutné vý-
.. k ) v, o START V.1 I • VIIJIm y a oznacem vstupu STOP porauovynll CISy

používanými pro jejich identifikaci. Výsledky vý-
počtu kontrolovat v poloze I~OAD na místech vý-
razně označených v programu.

3. Vstupní hodnoty zadávat převážně prostřednictvím
registríL Umožní to jejich kontrolu i po výpočtu,
usnadní opakování výpočtu a jeho variant a v ne-
poslední řadě tento postup i zkrátí celý program.
Takto zadávané hodnoty budou především sou-
řadnice výchozích hodú; souřadnice ukládat zásadně
počínaje registrem 1 (YI ST 1; Xl ST 2; Y2 ST 3 ...
... X4 ST 8). Během výpočtu pokud možno neměnit
obsah těchto registrú.

4. Proměnné hodnoty pE výpočtu prúměrú, zápisníkú,
redukce délek, výměr apod. vkládat během vý-

v pvo • I I' I START dO I d vpoctu .. rI tom .Jelnot lve vstupy STOP~ us e ne

číslovat pořadovými čísly 1 až 9 nebo při cyklickém
výpočtu 1 až n zavedením počitadla prúchodú v re-
. b S CL START PguMu 9 ne o o: 1 T + OR O"STOP-' 1'0

číslování, zejména u druhého zpúsobu obecného
číslování vstupú, používat i jiné znaky. Na př. při
výpočtu polygonových pořadú vkládat úhel při

RCLO, stranu při RCL O ~~~ . Číslování vstupú

spotřebuje poměrně dost místa v programu, ale
u složitých a cyklických výpočtú je prakticky ne-
zbytné pro orientaci obsluhy kalkulátoru.

5. Při sestavování programů dúsledně využívat mož-
nosti kalkulátoru a tomu přizpúsobovat úpravu
vzorcú a postup výpočtu. Cílem ,je sestavení co nej-
kratšího výpočtu při zachování jeho plné výkonnosti
(m#ené hodnoty ve vstupech, číslování vstupú, za-
chování zadaných registrú, přímý výstup výsledki'l
v displayi).

6. U výpočtu přeurčených úloh (ortogonální měření,
volné polární stanovisko, polygonové pořady apod.)
počítat i za cenu prodloužení programu odchylku
a zajistit její správné rozvrženÍ. Umožňuje-li to
počet volných krokú v programu, lze počítat i do-
pustnou odchylku, ale porovnání odchylky s krajní
hodnotou provádět mimo kalkulátor, přece jen to
není počítač a rozsah jeho programu je poměrně
malý. Při cyklických vstupech počítat střední chybu
průměru podle vzorce

- V [Xf]-nX2

m-± n(n-l)

kde Xi jsou měřené hodnoty
a X jejich aritmetický průměr

Zkrácená úprava tohoto vzorce je použita na př'íklad
v prvém programu pro výpočet délek měřených dál-
koměrem EOK 2000.

7 K lk lIt . t v I' kl'v I • f k' . 0 R. a u a 01' Je s avensvyml lCovyml un ceml
xy

a ; ~ na pořadí souřadnic X, Y. Je vhodné upra-

vovat programy tak, aby vstup i výstup byl v ob-
vyklém pořadí Y, X. Nezbytnou výjimkou je orto-
gonální měření a tím i transformace z místních sou-
řadnic, kde je obvyklé pořadí údajú: staničenÍ (x);
kolmice (y).

8. Úprava programu v řádcích podle bodu 1. neumož-
11uje současné uvádění instrukcí pro výpočet. To
ale není na závadu, protože ukládání programu
a jeho výpočet jsou dvě zcela rúzné pracovní ope-
race. Uložení do registrů před výpočtem a instrukce
pro postup výpočtu vést odděleně od vlastního pro-
gramu.

Pro evidenci programú je v Geodézii n. p. Čef>ké
Budějovicc zaveden jednotný tiskopis - 4: strany for-
mátu A 5 pro dva příbuzné nebo spojené programy,
což odpovídá kapacitě kalkulátoru Compucorp 324 G.
Pro předvedení uvedených zásad programování v růz-
ných druzích geodetických výpočtú jsem vybral tedo
program:

EOK 2000- VÝPOČET ZAPISNIKU DÉLEK
(centrické měření)

Oba programy jsou spojené, druhý program prová,dí
vlastní výpočet zápisníku.

1. Prvý program cyklicky zpracovává měřené hodnoty
2 Si pro výpočet aritmetického pri'lměru a jeho
střední chyby.

2. Druhý program přebere výsledek zpracování z re-
gistrll, vypočte střední chybu výsledku a připraví
registry pro výpočet další délky. Pak měřenou délku
opraví o fyzikální opravy, redukuje ji na vodorovnou
z výšek bodú nebo z měřené zenitové vzdálenosti
a opraví ji o obě matematické opravy (redukce na
nulovou hladinu a oprava ze zobrazení). Jako vý-
sledek dá redukovanou a opravenou vzdálenost S.
Pro alternativní výpočet výšek má pomocný vý-
stup S' - šikmá vzdálenost bez matematických.
oprav. Předem provedený výpočet střední chyby -
zde má nejen obvyklý účel stanovit přesnost vý-
sledku, ale zajistí i jeho správnost při přehlédnutí
hrubé chyby v některé z .Il)ěřených hodnot.

Ruční výpočet jedné délky měřené dálkoměrem
EOK 2000 trvá 10 až 15 minut; výpočet na kalkulá-
toru je proveden za necelé 3 minuty a navíc dává
prakticky bezchybné výsledky. V současné době je
to v podniku jeden z nejfrekventovanějších programů.

To je pouze příklad výpočtú z různých oblastí
geodetické praxe, který dává nahlédnout do širokých
možností kalkulátoru a do způsobu programování. Po-
užitý typ Compucorp 324 G vyžaduje ruční vkládání
všech hodnot i programů (při vypnutí přístroje se maží
nejen registry, ale samozřejmě i programové paměti)
a zvýšenou pozornost při ručním výpisu výsledků
z displaye. Tato úprava není právě nejefektivnější, ale
vzhledem k relativně nízké ceně kalkulátoru jsou ča-
sové kalkulace pro hromadně prováděné výpočty velmi
příznivé.
Pro výpočet 100 délek zápisníku EOK 2000 potře-

bujeme na kalkulátoru přibližně tento čas:
1. Vložení obou pro-
grll,můvčetně kontroly 1 X 6,5 min.
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2. Uložení konstant do
registrů, kontrola

3. Vlastní výpočet včetně
vkládání průměrně
9 údajů

4. Opis střední chyby,
jednoho dílčího
výstupu a výsledku 100 X 1,0 min. 100,0 min.

Celkem 268,5 min.,
to jest asi 2,7 minuty na 1 délku (dlouhodobý výkon).

Podobný výsledek dostaneme při výpočtu 10 pro-
tínání zpět opakuje-li se 20 % daných souř'adnic a úhlú:

1. Vložení programu
včetně kontroly

2. Uložení souřadnic
a úhlů do registrťl,
kontrola

3. Vlastní výpočet
4. Opis výsledku

10 X 2,6 min.
lO-X 0,12 min.
10 X 0,9 min.
Celkem

26,0 min.
1,2 min.
9,0 min.
40,5 min.,

to jest asi 4,0 minuty na 1 kombinaci protínání zpět.

Uvedené časy jsou sice přibližné, ale velmi střízlivě
kalkulované a prokazují vhodnost kalkulátoru tohoto
typn pro opakované výpočty. V případě rychlejšího
stříd~ní úkolů budou výhodnější kalkulátory s vnější
magnetickou pamětí pro záznam programů nebo i pro
vložení seznamu souřadnic a s tabelací výsledků. Ta-
kovým typem kalkulátoru je na příklad Compucorp
325/392 Alpha, který i bez alternativy výběru údajů
z magnetické pásky do registrú múže zrychlit v pří-
kladu uvedené výpočty na 60 % respektive 67 % dosa-
vadních časů, usnadnit práci počtáře a zajistit na-
prostou spolehlivost tabclových výsledků.

Lektoroval:
Ing. Milouš Kotal,

VÚGTK

Niektoré problémy zavádzania
Medzinárodnej sústavy jednotiek SI
v geodézii Ing. Igor Brezina,

Československý metrologický ústav Bratislava

1. Sústavy meracích jednotiek a ich význam pre
rozvoj techniky

Požiadavky rozvoj a vedy a techniky viedli už
v XVIII. storočí k pokusom o ustanovenie vedec-
ky podloženej sústavy meracích jednotiek. V roku
1795 bola vo Francúzsku uzákonená tzv. metrická
sústava, založená na použití základnej jednotky
m e t e r, ktorá bol a odvodená z dIžky zemského
poludníka na základe geodetických meraní [1].
Ďalšie jednotky, vychádzajúce zo základnej jed-
notky meter, boli stanovené pre váhu (hmotnosť),
plošný obsah, objem a rovinný uhol.
Metrická sústava bol a medzinárodne uznaná

v roku 1875, keď 18 štátov (aj bývalé Rakúsko-
-Uhorsko) podpísalo tzv. "metrickú konvenciu".
Ďalší prudký rozvoj prírodných vied viedol
k tomu, že metrickú sústavu bol o potrebné postup-
ne doplniť. História roznych sústav jednotiek
a ich štruktúra je bližšie osvetlená v [2]:
Uvedené sústavy jednotiek však plne neuspoko-

jovali snahy po univerzalite a všeobecnej použitel-
nosti vo všetkých oblastiach rozvíjajúcej sa vedy
a techniky. vývoj však smeroval celkom logicky
k le.galizovaniu sústavy meracích jednotie-k, kto-
rá by zodpovedala súčasným požiadavkám, kla-
deným na vedecky fundovanú sústavu. Ďalší roz-
voj vedy ,a techniky nie je v súčasnej dobe mysli-
telný bez merania, založeného na exaktných de-
finíciách všeobecne uzákonených jednotiek mera-
nia fyzikálnych veličín.

2. Medzinárodná sústava jednotiek SI a jej štruk-
túra

Snahy o vytvorenie celosvetovej sústavy jedno-
tiek merania boli v roku 1960 dovršené prijatím
nového systému, známeho pod názvom "Systeme
International d'Unités" so skratkou SI. Medziná-
rodná sústava jednotiek SI v dnešnej podobe
splňuje požiadavky vedy, techniky a všetkých ob-
lastí národného hospodárstva. Vyznačuje sa uni-
verzálnosťou, jednoduchosťou a vysokou presnos-
ťou definície jej základných jednotiek. Realizova-
telnosť jednotlivých jednotiek sústavy SI zodpo·
vedá súčasnému stavu vedeckého poznania; je to
koherentná sústava jednoUek, založená na sied-
mych základných jednotkách najvýznačnejších
fyzikálnych veličín. Prehlad základných jednotiek
SI je uvedený podla [3] v tab. 1. Koherentnosť
sústavy jednotiek značí, že súčinitele, ktoré sa vy-
skytujú v definičných vzťahoch odvodených jedno-
tiek z jednotie,k základných, sa rovnajú jednej.
Štruktúra sústavy jednotiek SI je vybudovaná

na základe troch kategórií jednotiek: z á k I a d -
n Ý c h (ktoré majú primárny význam), do p I n-
k o v Ý c h a o d vod e n Ý c h. Kategória doplnko-
vých jednotiek, do ktorej patria len dve jednotky:
rad i á n pre rovinný uhol a st e rad i á n pre
priestorový uhol [3], [4], je určitou anomáliou
sústavy SI. O týchto jednotkách sa doteraz na
medzinárodnom fóre nerozhodlo, či majú byť po-
važované za jednotky základné, alebo odvodené.
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Veličina Názov I Značka Súčasná definicia
plat! od roku:

dížka meter ln 1960
hmotnosť kilogram kg 1901
čas sekunda s 1967
elektrický prúd ampér A 1948
termody namická

teplota kelvin K 1954
svietivosť kandela cd 1967
látkové množstvo mol mol 1969

Kategória odvodených jednotiek je vefrni rozsiah-
la [2], [4], čI. 18-59, a obsahuje také jednotky,
ktoré sú definované na základe jednotiek základ-
ných a doplnkových. Patria sem napr. jednotky
pre veličiny: plošný obsah, rýchlosť, sila, tlak,
energia, výkon atď.

11. generálna konferenci a pre váhy a miery
v roku 1960 ustanovila aj pravidlá na tvorenie
názvov a značiek predpťm k dekadickým násob-
kom a podielom jednotiek SI. Na nasledujúcej
generálnej konferencii v roku 1964 boli tieto ná-
zvy a značky rozšírené; pre informáciu ich uvád-
zame v tab. 2. Okrem týchto predpon, ktoré sú
tvorené podla tretej mocniny čísla 10, možno po-
užívať v zvláštných prípadoch aj predpony s od·
stupňovaním po jednom dekadickom ráde - uve-
dené sú v tab. 3.

Praktický život ukázal, že používatelia sústavy
SI nevystačia vždy len s uzákonenými jednotka-
mi SI, ale vzhladom na historické rozšírenie nie-
ktorých špeciálnych jednotiek budú aj naďalej po-
užívať tieto jednotky. Tak napr. historicky zauží-
vané jednotky na meranie času a rovinných uhlov
možno používať zároveň s jednotkami SI, pričom
ide o jednotky, ktoré sú považovaIl.é za rovnocen-
né s jednotkami SI. V tab. 4 uvádzame tieto tzv.
vedlajšie jednotky, na základe údajov v [4].

Niektoré daIšie mimosústavové jednotky, kto-
rých používanie nie je v súlade so zásadami

Tabulka 2. - Predpony sr tvorené podla tretej mocniny
čísla 10

Prcdpona

I
Značí násobok

Názov Značka

tera T 1012

giga G 100

mega M 106

kilo k 10"
milí nI 10-"
mikro fl. 10-6

nano n 10-0

piko p 10-12

femto f 10-15

atto a 10-18

Tabulka 3. - Predpony sr s odstupňovanim po jednom
dekadickom ráde (použitelné v zvláštnych prípadoch)

Predpona

I
Znači násob ok

Názov Značka

hekto h 102

deka da 101

deci d 10-1
centi c 10-2

Medzinárodnej sústavy jednotiek SI, ktoré sú
však v praxi zatial zaužívané, boli dočasne po-
volené používať do konca roku 1979. Prehfad
týchto jednotiek a ich prevodných vzťahov k jed-
notkám SI je uvedený v [4] čI. 91.

Z perspektívneho hladiska však nemožno sú-
stavu SI považovať za ukončené dielo. Ďalší vývoj
povedie k štrukturálnym i definičným zmenám.
Pravdepodobne dojde ku konečnému vyriešeniu
problému doplnkových jednotiek a k zmenám
v definícH niektorých základných jednotiek. Nie-
ktoré možnosti budúceho vývoj a sústavy SI sú po-
drobnejšie diskutované v [5].

Prijatie Medzinárodnej sústavy jednotiHk SI
v širokom medzinárodnom meradle predstavuje
významný prínos pre jednotné technické dorozu-
mievanie a ekonomickú spoluprácu. Prijatie sú-
stavy SI predstavuje však len prvú etapu, pretože
je doležité zaviesť túto sústavu do praxe. V tomto
smere sa prejavila iniciatíva členských štátov
RVHP hlavne v prijatí normalizačného doporuče-
nia [6], v ktorom sú vytýčené hlavné zásady
a metódy dosledného prechodu na jednotky SI.
Celá akcia prechodu na sústavu SI bola rozdelená
do dvoch etáp: v prvej (prípravnej) etape do 1. 1.
1975 sa mala zaviesť používanie jednotiek SI
v normatívnej a technickej dokumentácii predo-
všetkým v rámci kooperácie medzi štátmi RVHP;
v druhej (prechodnej j etape do 31. 12. 1979 sa
má dokončiť zavádzanie sústavy SI do všetkých
vedeckých a technických oblastí.

V súčasnosti možno konštatovať, že v ČSSR
existuje určitý predstih v zavádzaní sústavy SI.
Bolo vydané vládne uznesenie [7], ktoré stanovu-
je prehlad hlavných opatrení prechodu na jed-
notky SI, ako aj norma [4], uvádzajúca zákonné
meracie jednotky s účinnosťou od 1. 8. 1974. Tieto
normatívy sú natolko závažné, že by mal byť s ni-
mi oboznámený každý vedecký, pedagogický
i technický pracovník, prichádzajúci do styku
s meraním. Organizačne je príprava prechodu na
sústavu SI zabezpečovaná prostredníctvom Ústreď-
nej komisie pre zavedenie SI (ÚKSIj pri Úrade
pre normalizáciu a meranie v Prahe (ÚNMj. ÚKSI
se skladá zo zástupcov ÚNM, vedeckej metrológie,
ČSAV, SAV, ministerstiev a vysokých škol. Podob-
né komisie s regionálnou posobnosťou sa zriaďujú
pri jednotlivých ministerstvách, generálnych ria-
diteJstvách, podnikoch a výskumných ústavoch,
čím je zabezpečený hierarchický prenos realizač-
ných opatrení až na najnižšie zložky. Podrobnosti
o hlavných zásadách a súvisiacich opatreniach na
zabezpeč'eni:e tejto náročnej a rozsiahlej akcie boli
publUwvané sériou článkov v časopise "M ě r o v á
tec hni k a", najma v číslach 1/1973; 6/1973 a
2/1974.

3. 1. Všeobecné problémy zavádzania sústavy SI
Zavádzanie akejkolvek novej sústavy meracích

jednotiek do praxe prináša vo všeobecnosti rad
problémov najrozličnejšieho charakteru, ktoré mo-
žeme v podstate rozdeliť do troch skupín:

aj adaptácia myslenia a rekonštrukcia vžitých
predstáv ludí, .

bj inovácia meradiel, t. j. mier a meracích prí-
strojov,

c j inovácia technických pomocok a dokumentá-
cie.
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Veličina Názov Značka I Vzťah k jednotkám SI

čas minúta min 1 min = 60 s
hodina h 1 h = 60 min = 3600 s
deň d I d = 24 h = 86 400 s

rovinný uhol stupeň o 1° = (n"/180) rad
minúta , ľ = (1/60) o

sekunda " 1" = (1/60) ,
(če!'ky vteřina)

objem liter 1 11 = 1 dm3 = 10-3 m3

hmotnost tona t 1 t = 103 kg
teplota Celsiov stupeň °C T = t + 273,15K
energia elektrónvolt eV 1 eV = 1,60210.10-1• J
atomová hmotnostná atomová hmotnostná
konštanta jednotka u 1 u = 1,66053.10-2• kg

dížka astronomická jednotka UA 1 UA = 1,496.10"!TI
paprsek pc 1 pc = 3,086.10'. m

Poznámky: T značí termodyna~ickú teplotu (vyjadrenú v kelvinoch) t značí Celsiovu teplotu

v p rve j skupine problém ov pojde nielen o na-
učenie sa nových jednotiek, ale aj prisposobenie
myslenia ludí týmto novým jednotkám. K tomu je
potrebná dobre pripravená a rozsiahla oboznamo-
vacia kampaň, najma prostredníctvom masových
komunikačných prostriedkov, odborných publiká-
cí, učebníc, prednášok, špeciálnych kurz ov a pod.
Problémy v tejto oblasti sít komplikované najma
dlhoročným návykom, zvlášť u starších pracovní-
kov.
V d r u hej skupine problémov pojde o úpravu

(napr. výmenou stupníc) a náhradu meradiel, udá-
vajúcich výsledky merania v starých jednotkách.
Tieto problémy sú spojené s nutnosťou zabezpe-
čenia príslušných finančných prostriedkov a mo-
difikáciou výrobného programu u výrobcov mera-
diel.
V t ret e j skupine pojde hlavne o náhradu tabu-

liek, noriem, diagram ov, formulárov atď. za nové,
používajúce výlučne nové jednotky. Sem patrí tiež
technická dokumentácia pre širokú škálu výrob-
kov, učebnice, výpočtové programy a pod., pričom
rozsah zmien v jednotlivých oblastiach národného
hospodárstva bude závislý od toho, do akej miery
sa používali technické pomocky podla starých jed-
notlek.
Uvedené okruhy problémov sú všeobecné pre

všetky oblasti národného hospodárstva, bude ich
však potrebné riešiť v jednotlivých odvetviach
s rešpektovaním príslušných špecifických potrieb
týchto odvetví. V ďalšom sa pokúsime bližšie ana-
lyzovať problémy, ktoré vzniknú pri zavádzaní
sústavy jednotiek SI do geodetlckej praxe.

3. 2. Problémy zavlidzania sústavy SI v geodézii
V geodézii a príbuzných oblastiach sú najviac

frekventované veličiny: d Í ž k a, p I o š n Ý ob-
sah, rovinný uhol, gravitačné zrých-
1e n i e. Prechod na dosledné používanie jedno-
tiek SI a iných ve.dlajších jednotiek, ktoré sú
v zmysle normy [4J jednotkami zákonnými (legál-
nvmi), prináša so sebou špecifické problémy, prí-
slušné spomenutým veličinám. Tieto problémy ro-
zoberieme teraz podla jednotlivých veličín podrob-
nejšie ..

Drž k a. Základnou jednotkou dížky je meter,
ktorého definícia prešla určitou evolúciou od vzťa-
hu k držke kvadrantu zemského poludníka, cez
prototyp až k dnešnej definícii založenej na vlno-
vei dIžke žiarenia krypt6nu 86. Používanie tejto
jednotky je aj v geodéz1i natoÍko vžité, že nevznik-

nú žiadne zvláštne komplikácie. Treba však upo-
zorniť na skutočnosť, že je potrebné dosledne uží-
vať násobky a podiely tejto základnej jednotky
tak, ako sú uvedené v tab. 2., t. j. len v zvlášt-
nych prípadoch možno používať jednotky: hekto-
meter, decimeter a centimeter. Preto bude vhodné
napr. upraviť aj vzťahy a príslušné tabulky pre
najvačšie prípustné odchýlky dvojnásobného me-
rania dIžok polygónových strán.
P 1o š n Ý o b s a h. Jednotkou plošného obsahu

v sústave sr je meter štvorcový (m2); je to jednot-
ka odvodená. Pre túto jednotku možno podla [4]
čI. 73 používať v prípade potreby aj násobky a po-
diely: km2, dm2, cm2, mm2. Problémy zrejme vznik-
nú v súvislosti s používaním doteraz velmi vžitých
jednotiek ár (a) a hektár (ha). Tieto jednotky
plošného obsahu nepatria k jednotkám zákonným,
a preto ich používanie v technickej dokumentácii
je časove obmedzené do 31. 12. 1979. Pokial ide
o jednotku hektár, je treba podotknúť, že prípadná
prípustnosť jeho používania i po roku 1980 bude
ešte prerokovaná v príslušných orgánoch RVHP.
Rozhodne však bude potrebné postupne upraviť
príslušné tabulky pre výpočet prípustných oachý-
liek výmer parciel, ako aj zodpovedajúce formu-
láre. V oficiálnych technických normách sa vyža-
duje udávať plošný obsah len v zákonných jednot-
kách počnúc 1. 1. 1975. Preto je samozrejmé, že
nemožno ani naďalej používať rozné historické
jednotky plošného obsahu, ktorých prehlad je uve-
dený napr. v [2].
V praxi sa často používa pre túto veličinu zjed-

nodušený a nesprávny termín "plocha". Plocha je
však geometrickým útvarom, a preto nie je vhodné
ju stotožňovať názvom s jej príslušnou kvantita-
tívnou charakteristikou - plošným obsahom.
R o v i n n Ý u h o I. Ako sme už spomenul1, táto

veličina sa v sústave sr vyjadruje doplnkovou jed-
notkou - radiánom. Praktické používanie tejto
jednotky a jej podielov sa však obmedzuje na ob-
lasť teoretických výpočtov. Jeto jednotka síce ko-
herentná, ale nie racionálna a preto nepoužitelná
pre zhmotnenie v uhlomerných prístrojoch. Nie-
ktoré kritické názory k definícii radiánu a mož-
nosti racionalizácie uhlových jednotiek sú podrob-
nejšie pojednané v [8 J a [9 J.
Geodetické uhlomerné prístroje majú delené kru-

hy opatrené stupnicami jednak vo vedlajších jed-
notkách podla tab. 4 (sexagezimálne delenie],
jednak v jednotkách grádových (centezimálne de-
lenie], ktoré sú v zmysle normy [4] jednotkami
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nezákonnými. Táto skutočnosť moze mať závažný
dopad- na užívatefov prístrojov s centezimálnym
delením. Podfa [4] čI. 98 možno tieto prístroje
až do ich inovácie vynimočne ďalej používať,
avšak výsledky po spracovaní meraní (najma pre
medzinárodnú spoluprácu) musia byť prepočítané
a uvádzané v zákonných jednotkách podfa tab. 4.
Výnimky z tohto ustanoveni a móže dať ÚNM. Ta-
kéto obmedzenie sa týka aj novej predvýrobnej,
výrobnej a povýrobnej dokumentácie, kde možno
len v prípade nutnosti uvádzať okrem zákonných
jednotiek uhla aj iné jednotky v zátvorkách.
Ak vezmeme do úvahy nasledo"vné skutočnosti:
a) teodolity sa v ČSSR už nevyrábajú a ich po-

treba je v plnej mierekrytá dovozom,
b) pop1rední výrobcovia teodolitov (napr. firmy

Wild, Zeiss, Kern, Opton) poMa informácií ktoré
máme k dispozícii, produkujú v súčasnosti viac
ako 50 % prístrojov s delením centezimálnym,
c) sú to prístroje pomerne drahé, ktorých rých-

la inovácia vzhfadom na ich životnosť nie je z eko-
nomického hfadiska účelná,
d) v geodetickBj praxi sa v posledných rokoch

v súvislosti s racionalizáciou výpočtových prác,
automatizáciou a strojovým spracovaním údaj ov
presadzuje používanie prístrojov s centezimálnym
delenírn a teodolity so sexegezimálnymdelením
sa postupne menej užívajú,
e) v štátoch Európskeho hospodárskeho spolo-

čenstva sa trvale pripustilo aj používanie cente-
zimálneho delenia (poMa [10] sa zavádza nové
pomenovanie jednotky: "gon" namiesto starého
názvu "grád"), pričom toto delenie sa preferuje
va výrobe i v praxi,
možno pokladať rozhodnutie o ďalšom obmedzení
používania centezimálnych jednotie,k rovinného
uhla za dosť radikálne a nerešpektujúce v plnej
miere potreby a tendencie geodetickej praxe. Bolo
by preto ú čel n é, aby ČS. orgány geodetickej
s}užby podnikli príslušné kro'ky cestou ÚKSI a
UNM, ktoré by viedli k opatovnému prerokovaniu
problému prípustnosti používania centezimálnych
jednotiek rovinného uhla.
v K.tejt? problematike je potrebné ešte podotknúť,
ze mé Jednotky rovinného uhla (nonagezimálne
deI~nie, dielce, nautické čiarky a pod.) nebude
mozné po 1. 1. 1975 ďalej používať. Taktiež deka-
dické poddelenie stupňa a minúty, ktoré sa ešte
spora~lcky v odbornej geodetickej literatúre vy-
skytuJe, by sa v budúcnosti nemalo používať.
V technickej dokumentácii, vyhotovenej na zá-

klade geodetických meraní pre potreby vodohos-
podárstva a dopravy, sa často udáva sklon trasy
(stúpanie, klesanie) v %, 00/0 alebo v m/km. Kedže
sklon je v podstate tiež uhol, bolu by vhodnejšie
v budúcnosti pre jeho udávanie používať prípustné
jednotky: miliradián (mrad), resp. mikroradián
"rad), čo má určité výhody najma v prípade ma-
lých uhlov [sklonov).
G l' a v i t a č n é z l' Ý c h len i e. Jednotkou

zrýchlenia v sústave jednotiek sr je meter za se-
kundu na druhú (m. s-2). V gravimetrii sa však
používa špeciálna jednotka "gal" (Gal) s podde-
lením na miligal (mGal) a mikrogal (uGal). Aj
prístroje - gravimetre, ktoré slúžia na určenie
bodov gravimetrickej siete, majú stupnice v tých-
to jednotkách. Situácia je tu vefmi podobná stavu,
ktorý sme spomenuli v súvislosti s centezimálnym
delením pre rovinný uhol. Pokiaf ide o prepočet
výsledkov meraní udaných v galoch na zákonné
jednotky, nebude zrejme robil ťažkosti, pretože sa
dosialme posunutím desatinnej čiarky o dva deka-
dické rády. Podfa nášho názoru by však bolo vhod-

né, získať pre gravimetre a nimi vyjadrované úda-
je výnimku od ÚNM, čo je v súlade s [4] čI. 98
v zásade možné.
V geodetickej praxi sa používajú, okrem už spo-

menutých, aj iné veličiny ako sprostredkujúce. Na
vyjadrovanie týchto veličín bude potrebné voliť
meracie jednotky v súlade s ustanoveniami normy
[4]. Týka sa to napr. barometrického určo-
vania prevýšení, k čomu sa používajú razne ane-
roidy, majúce často stupnicu delenú v mm' ortuťo-
vého stípca, torroch, barroch a pod. Tieto prístro-
je by mali byť inovované, resp. opatrené stupni-
cami v zákonných jednotkách - pascaloch (Pa).
Ak majú stupnice týchto aneroidov aj delenie
v jednotkách dížky (prevýšenie v m) nebudú po-
trebné žiadne zmen y. '

4. Záverecné poznámky

Zavedenie Medzinárodnej sústavy jednotiek SI
do praxe možno považovať za vefký úspech vedy
a techniky v celosvetovom meradle [5]. V súčas-
nosti je prijatie takejto sústavy aj nesporným
úspechom ekonomicko-politickým, vzhfadom na
existenciu rozdielnych spoločenských systémov vo
svete. Meracie jednotky sa stávajú tak prvou ve-
cou, na ktorej sa fud<>tvo zjednotilo, čím móže
trvale využívať výhody racionálnej, praktickej
a univerzálnej sústavy meracích jednotiek. Pre-
chod na novú sústavu jednotiek nebude bez problé-
mov, ktoré sme sa v predloženom príspevku po-
kúsili bližšie objasniť. V špecifickej oblasti geo-
dézie a príbuzných disciplín bude potrebné vyvi-
núť nemálo úsilia, propagačnej a organizátorskej
práce, aby sa zavedenie sústavy SI realizovalo
plánovite a s rešpektovaním hospodárnosti, ako
to stanovuje vládne uznesenie [7]. Niektoré problé-
my, ktoré sme v tomto príspevku spomenuli, si
vyžiadaiú aj prehodnotenie doteraz stanovených
zásad. V tomto smere je potrebná iniciatíva všet-
kých odborníkov-geodetov, ako aj príslušných 01'-
gánov rezortu geodézie a kartografie, aby sa pri
zavádzaní novei sústavy do praxe l' e Š p e k t o -
v.a I! nieJen hfadiská prísne vedecké, ale aj hY~-
dISka praktické s ohfadom na trend rozvoja tech-
niky v budúcnosti. Zavádzanie novej sústavy sr
do života umožní nielen ufahčenie medzlnárodnej
tovarovej výmeny, ale aj postupné zintenzívnenie
socialistickej ekonomickej integrácle. Z tohto
aspektu je nutné posudzovať celú akciu prechodu
na jednotky SI a príoustné vedfajšie jednotky nie-
len ako závažnú úlohu technicko-ekonomickú ale
aj ako úlohu politickú. '

(1) RYSAVÝ, J.: Vyšší geodezie. Česká matice tech-
nická, Praha 1974, s. 316-319

[2] SINDELAR., V., SMRŽ, L.: Nová měrová soustava.
SPN, Praha l!l68

(3) Medzinárodná sústava jednotiek SI. Vydavatel-
ství ÚNM, Praha 1973

[4] ČSN 011300: Zákonné měrové jednotky. Vydava-
telství ÚNM, Praha 1974

[5] SKAKALA, J.: Meracie jednotky a ich systémy
z hIadiska rozvoja vedy, techniky a národného
hospodárstva. = ln: "Dosledné zavedenie SI
v ČSSR" - Zborník prednášok, ČSMÚ, Bratislava
1974, s. 34-43

[6] . RS 3472 - 72: Metrologija. Porjadok i metody
perechoda na Meždunarodnuju sistemu jedinic
(SI). Obščije rekomendacii. PKS SEV, Berlin 1972

[7] Usnesení vlády Československé socialistické re-
publiky Č. 7 ze dne 17. ledna 1974 o zaváděni
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mezinárodní soustavy jednotek v českosloven-
ském národním hospodářství
BREZINA, 1.: Problémy doplnkových jednotlek SI
a hlavné úlohy prl Ich zavádzaní do praxe. = ln:
••Dosledné zavedenle SI v ČSSR" - Zborník
prednášok, ČSMO, Bratislava 1974, s. 77-84
BREZINA, 1.: Elnlge Bemerkungen zur Deflnitlon
der Elnhelt ••Radiant". = ln: ••INSYMET 74 -
Medzlnárodné sympózium metrológie (Dodatok)",
Dom techniky SVTS Bratislava 1974 (v tlačl)

[10] - D1rectlve du Conseil du 18. octobre 1971, concer-
nant le rapprochement des leglslatlons des Etats
membres relatlves aux unltes de mesure, 71/354.
Journal o~flclel des Communautés européennes,
No. L 234/29, 29. X. 1971

Do redakcie došlo: 19. 10. 1974
Lektoroval: Ing. Jozef Petráš, sec.,

Vedecké laboratórium fotogrametrie SVŠT, Bratislava
Redakčná poznámka na str. 70

Plán politicko-odborné činnosti ČVTS -
společnosti geodézie a kartografie na rok
1975

V roce 1975 bude politlcko-odborná činnost ČVTS -
společnosti geodézle a kartografle zaměřena na přijatý
program činnosti ČSVTS, který směřuje ke stále aktiv-
nější účasti odborných společnost! na realizaci úkolů
státní technické politiky, k uplatňování ú čin n Ý c h
for e m věd e c k é a výr o b n ě tec hni c k é p r 0-
pagandy a na rozvoj mimoškolního
v z děl á v á n í p r a c ují c í c h.
Program politicko-odborné činnosti ČVTS-GK v 1'. 1975

zabezpečuje hlavní úkoly programu činnosti ČSVTS vy-
cházející z r. 1974, kdy po květnovém a listopadovém
plenárním zasedání Ov KSČ, ÚV ČSVTS-GK projednal
úkoly vyplývající z těchto jednání a rozpracoval je do
podmínek.ČVTS-GK.

Budou to především tyto úkoly:
uplatňování politiky strany a -Výsledků z jednání nej-
vyšších stranických orgánů v řadách členů VTS,
metodické řízení MV, KV ČVTS-GK a poboček ČVTS
při přípravě a rozpracování hospodářského plánu
organizací, a to především na úseku racionalizace
a technického rozvoje,
pokračování v plnění usnesení a programového pro-
hlášení ze VII. geodetické a kartografické konfe-
rence,
vytváření podmínek pro rozvoj meZinárodní spolu-
práce ve vědě a technice, a to především s SSSR
a ostatními zeměmi socialistického společenství,
napomáhání při uzavírání dohod MV, KV ČVTS-GK
a poboček ČVTS s vedením geodetických a karto-
grafických správ a s vedením podniků podle usnese-
ní vlád ČSSR a ČSR,
spolupráce se stranickými a odborovými organiza-
cemi při vytváření podmínek pro rozvoj hnut! kom-
plexních racionalizačních brigád, případně brigád
ČSVTS,
pomáhat při dopracování krajské a podnikové kon-
cepce rozvoje geodézie a kartografle do roku 1990
na základě výsledků pracovních skupin ČOGK, sta-
novených k řešení vybraných Inovačních problémů
a na základě zpracovaných koncepcí rozvoje národ-
ního hospodářství v krajích.

2. Plán akcí a opatření k zabezpečení hlavních úkolů
politicko-odborné činnosti

Plán akcí ČVTS-GK zahrnuje zaměření jednotliv9ch
celostátních odborných skupin tak, jak jim to bylo
uloženo v ••Z a měř e n í p o 1I t I c k o - o d b o I' n é
čin n o s tip o k vět n o v é m p 1e n á r ním z a s e-
dán í O V K SeČ VT S - G K na r. 1975".
Na základě opatření ČSVTS a ČVTS bude Ov ČVTS-GK

i nadále zaměřovat pozornost na menší počet kvalitních

a dobře organizačně zajištěných politlcko-odborných
akcí, pro které bude možno zajistit dostatečnou účast
a od kterých bude možno očekávat konkrétní přínos.
Kromě dobré organizace a hladkého průběhu akcí bude
dbáno I na jejich vzájemnou koordinaci a na jejich
rovnoměrné rozdělení na celý rok 1975. Výše uvedené
opatření se bude dotýkat nejen akcí celostátních a re-
publikových, ale I akcí s krajskou působností.
Osil! členů hlásících se k ČVTS-GK bude nasměrováno

podle jejich odborného zájmu především na:
otázky kvality geodetických a kartografických prací,
pomoc při zavádění Mezlnlárodní měrové soustavy -
SI v čs. národním hospodářství,
pomoc při zavádění Mezinárodní měrové soustavy -
Informačního sys'tému geodézle a kartografie do
praxe,
napomáhání při nejširším využívání výpočetní tech-
niky a sledování možnost! mezinárodní spolupráce
v této oblasti,
pomoc při zavádění automatizace prací v geodézii
a kartografii,
přebírání patronátll nad odborně technickou výcho-
vou mládeže v dohodě s organizacemi SSM na ško-
lách a podnicích.

Plán odborných akcí ČVTS-GK na rok
1975 :
A. Akce celostátní se zahraniční účastí

Název· akce: IV. kartografická konference
Místo konání: Brno
Datum konání: říjen 1975
Trvání akce: 3 dny
Garant akce: ČVTS-GK a OS-1702 - kartografie
Anotace:
Akce navazuje na tři předchozí kartografické kon-
ference konané v letech 1967, 1969 a 1972. Obsahová
náplň konference vyplývá z pracovního názvu. Jde
o Inovace v kartografii v oblasti technologie, vy-
jadřovacích prostředků a zpracování obsahu, jakož
i o tvorbu nových kartografických děl. Konference
je určena jak pro pracovníky podílející se na kar-
tografické tvorbě, tak I pro uživatele map.

B. Akce ostatní s celostátní a republikolJou působností

1. Název akce: Realizace automatizované tvorby map
velkých měřítek
Místo konání: Liberec
Datum konání: 5. a 6. března 1975
Garant akce: OS 1703 - fotogrammetrle a po-
bočka ČVTS při Geodézii, n. p., Liberec

Anotace:
Mapování ČSSR ve velkých měřítkách vstupuje do
vyššího stupně racionalizace. Stále více se používá
moderních prvků výpočetní a zobrazovací technl-
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niky; v současné době je v podnicích Geodézie
realizován postup sestavený ve VÚGTK s využi-
tím středního počítače Tesla a automatického ko-
ordinátografu Coragraph. Účelem semináře je kon-
frontace zkušeností z praxe se záměry' vědecko-
výzkumných pracovníkťl..

2. Název akce: Budování přesných lokálních geode-
tických sítí
Místo konání: Praha
Datum konání: I. čtvrtletí 1975
Trvání akce: 1 den
Garant akce: OS 1705 - geodetických základťl.
a pobočka ČVTS při Geodetickém ústavu v Praze

Anotace:
Státní geodetické sítě, budované na území ČSSR
od r. 1919, byly na svou dobu velmi kvalitní. Pro
současné speciální geodetické práce, které vy-
žadují mimořádně vysokou přesnost, již tyto sítě
nevyhovují a je třeba budovat zvláštní místní sítě.
Cílem semináře je seznámit odborníky geodety se
současnými možnostmi budování vysoce přesných
místních sítí a se zkušenostmi, získanými při
těchto pracích na území hlavního města Prahy.

3. Název akce: Informační systém geodézie a karto-
grafie
Místo konání: Trojanovice
Datum konání: duben 1975
Trvání akce: 2 dny
Garant akce: ČVTS-GK a KV ČVTS-GK v Ostravě

Anotace:
Vědeckotechnická akce je organizována na po-
čest 30. výročí osvobození ČSSR slavnou Sovět-
skou armádou. Seminář je určen pro pracovníky
geodézie a kartografie - realizátory ISGK a pro
pracovníky organizací, které geodetické a karto-
grafické informace využívají. Má za cíl informovat
o současném stavu výzkumu a realizace dílčích
součástí informačního systému a o problematice
dalšího vývoje.

4. Název akce: Efektivnost technického rozvoje
v geodézii a kartografU
Místo konání: Praha
Datum konání: druhá polovina května 1975
Trvání akce: 1 den
Garant' akce: ČVTS-GK a OS 1707 ekonomiky
geodézie a kartografie

Anotace:
Realizace závěrťl. květnového pléna ÚV KS,Čv pod-
mínkách geodézie a kartograife. Zaměření technic-
kého rozvoje. Možnosti a metody sledování efek-
tivnosti technického rozvoje.

5. Název akce: Racionalizace mapovacích prací s vy-
užitím elektronických dálkoměrťl.
Místo konání: Brno, Muzeum děl. hnutí, nám.
Rudé armájy la

Datum konání: 3. a 4. června 1975
Garant akce: OS 1708 - mapování a pobočka
ČVTS při Geodézii, n. p., Brno

Anotace:
Elektronické dálkoměry ve spojení s teodolity
umožňují zcela nahradit dosavadní zpťl.sob bu-
dování podrobného bodového pole klasickým způ-
sobem. Akce navazuje tematicky na seminář pořá-
daný v roce 1971. Použití registračních elektro-
nických tachymetrů pro geodetické práce otevírá
nové možnosti zproduktivnění polních prací i ná-
sledného zpracování. Součástí semináře bude vý-
měna dosavadních zkušeností, možnosti a další
perspektiva použitelnosti těchto přístrojů při geo-
detických pracích.

6. Název akce: Informační geodetické dny - Brno
1975 (XIII. burza technických zlepšení]
Místo konání: Brno, Muzeum děl. hnutí, nám.
Rudé armády la

Datum konání: 11. 9. 1975
Garant akce: ČVTS-GK a pobočka ČVTS při Geo-
zii, n. p., Brno

Anotace:
Vědeckotechnická akce, navazující na mezinárod-
ní veletrh. Umožňuje získání nejnovějších infor-
mací o stavu vývoje a jeho výhledech v oblasti
geodetických i kartograficko-polygrafických zaří-
zení a materiálů. Účastníci informačních dnů bu-
dou zvýhodněni při návštěvě vybraných expozic
brněnského mezinárodního veletrhu.

7. Název akce: Minipočítače v geodetické praxi
Místo konání: Praha
Datum konání: listopad 1975
Trvání akce: 1 den
Garant akce: OS 1706 - automatizace a pobočka
ČVTS při Geodetickém ústavu Praha

Anotace:
Seminář je určen pro pracovníky geodetických
pracovišť; cílem je ukázat na současný rozvoj mi-
nipočítačů (zejména v socialistických zemích]
a stanovit oblast jejich ekonomického využití
v geodézii.

3. Plán zahraničních styků

Výchozím materiálem pro realizaci zahraničních sty-
ků ČVTS-GK jsou tzv. "Pražská doporučení", podepsa-
ná zástupci VTS z BLR, MLR, NDR, PLR, SSSR a ČSSR,
která závazně upravují zahraniční styky vědeckotechnic-
kých společností socialistických zemí.
a) Plán přijetí ČVTS-GK na r. 1975, schválený ÚR

ČSVTS, obsahuje pozvání 12 zástupců ze ZSS a 6 zá-
stupců z KS na "IV. kartografickou konferenci",
která je pořádána jako celostátní akce se zahra-
niční účastí.
V plánu je dále zahrnuta porada předsedů a tajem-
níků VTS-GK ZSS, připravovaná společně se SVTS-GK,
která se bude konat v květnu 1975 v Kočovcích
u Bratislavy.

b) Plán vyslání ČVTS-GK předpokládá výjezd 9-12 de-
legátů na vědeckotechnické akce pořádané partner-
skými organizacemi VTS-GK ZSS a 2-3 delegátů na
akce pořádané z pověření mezinárodní nevládní or-
ganizace (FIG - Helsinky, ISP - Krakov).
Plán vyslání je pravidelně projednáván a upřesňo-
ván na zasedáních ÚV ČVTS-GK pro jednotlivá čtvrt-
letí.

4. Plán ediční činnosti a spolupráce s odborným tiskem

CVTS-GK připravuje v r. 1975 vydání sborníků k těm-
to pořádaným nebo připravovaným celostátním a re-
publikovým akcím:

Konference odpovědných geodetů
- Informační systém geodézie a kartografie
- IV. kartografická konference.
Společnost geodézie a kartografie bude nadále spo-

lupracovat s odborným časopisem Geodetický a karto-
grafický obzor (dále GaKO).

Vědeckotechnická společnost svojí činností vytváří
podmínky pro dobrovolnou tvůrčí činnost svých členů
a zároveň tuto činnost orientuje tak, aby nebyla samo-
účelná, ale aby přispěla k rozvoji národního hospo-
dářství.
Pro zaměření další činnosti ČVTS-GK má zásadní vý-

znam kvěltnové plenární zasedání ÚV KSČ "K o t á z -
k á m věd e c k o tec hni c k é hor o z voj e ". Po-
zornost společnosti bude především věnována jevům,
které byly ve zprávě předsednictva ÚV KSČ podrobeny
kritice.
Předsednictvo ÚV ČVTS-GK projednalo s Českým úřa-

dem geodetickým a kartografickým (ČÚGK) výhled dal-
ší činnosti ČVTS-GK. Byly dohodnuty nové formy kon-
krétn~jší spolupráce při řešení úkolťl. vyplývajících
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z květnového a listopadového pléna ÚV KSČ a potřeb
resortu.

Především bylo dohodnuto, že:

ČÚGK připraví během ledna 1975 konkrétní úkoly,
související s rozvojem vědy a techniky a výrobními
inovacemi, pro své podniky; ÚV ČVTS-GK zajistí pro-
střednictvím MV a KV ČVTS-GK účast poboček ČVTS

. na plnění těchto úkolů.

ÚV ČVTS-GK zabezpečí uspořádání vědeckotechnic-
kých akcí, které budou směřovat k rychlejší aplika-
ci vědeckovýzkumné činnosti ve výrobě v resortních
organizacích. K tomu účelu uspořádá s resortem, na
základě jeho podnětlj, konference, sympozia a odbor-

né semináře v rámci plnění dohod mezi ČÚGK a
ČVTS-GK.
ČÚGK a ÚV ČVTS-GK provedou novelizaci dohody
o vzájemné spolupráci.

Při jednání byla vyzvednuta ještě řada dalších ná-
mětů pro prohloubení spolupráce, zejména zajištění sty-
ku mezi KGKS a MV a KV ČVTS-GK.

V roce 1975 oslavíme 30. výročí květnového povstání
českého lidu a osvobození Československa slavnou So-
větskou armádou. V tomto jubilejním roce chceme do-
kázat, že uplynulé období bylo naplněno poctivou pra-
cí a že je tedy na čem stavět. Rozšíření závazkového
hnutí, socialistického soutěžení, propagování práce a
výsledků brigád socialistické práce a hnutí vynálezců
a zlepšovatelů nám jistě přinese očekávané výsledky.

Konference odpovědných geodetů 1974
v Srně

Doc. Ing. Dr. Josef Zeman, CSc.,
VŠT Brno

Ing. Slavo; Kádner, CSc.,
Federální ministerstvo dopravy

Z podnětu ČVTS OS 1701 "Inženýrská geodézie" se
v Brně konala ve dnech 12. a 13. listopadu 1974 Konfe-
rence odpovědných geodetů ltJ14, ktedl navázala na set-
kání odpovědných geodetů, v Brně v roce 1968. Za pří-
tomnosti více než 200 účastníků měla konference projed-
nat aktuální otázky týkající se funkce odpovědného geo-
deta (dále DG) při výstavbě v souvislosti s vyhláškou
č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě. Mě-
la se vyjádřit i k dalším aktuálním· otázkám, jako např.
ke společenskému postavení DG, k hodnocení jeho čin-
nosti, dále k dokumentaci skutečného provedení stavby,
k zavádění nové vyhlášky do praxe atd.

Konferenci zahájil dne 12. listopadu 1974 doe. Ing. Zda-
něk Novák, CSc., předseda OS 1701. V zastoupení před-
sedy Ov ČVTS-společnosti geodézie a kartografie kon-
ferenci pozdravU prof. Ing. Dr. Josef Vykuti!, člen před-
sednictva ÚV.

V zahajovacím referátu "vývoj funkce odpovědného
geodeta v investiční výstavbě" hovořil doc. Ing. Dr. Jo-
sef Zeman, CSc., o iniciativě' OS 1701 při organizaci a
zabezpečování výchovy DG v kursech, konaných v létech
1967, 1969, 1970 a 1973. Těmito kursy prošlo téměř 500
pracovníků z resortu geodézie a z organizací mimore-
sortních a zkoušky úspěšně absolvovalo celkem 320 spe-
cialistů. V závěru uvedl, že OS 1701 js připravena po-
dílet se i nadále na výchově odborníků podle vyhlášky
č. 10/1974 Sb.

V zastoupení předsedy čOGK Ing. Františka Koubka
pozdravU konferenci Ing. Mojmír Kouřil, který přednesl
referát za onemocnělého Ing. Josefa Zampacha "Proble-
matika funkce odpovědného geodeta". Zabýval se v něm
důvody k vydání nových vyhlášek o geodetických pracích
ve výstavbě, jimiž vrcholné orgány geodézie a kartogra-
tie v ČSR a ve SSR daly právní základ postavení geo-
deta při výstavbě se záměrem zvýšit úroveň řízení inves-
tiční výstavby jak to ukládají závěry XIV. sjezdu KSČ.

Ing. Vladimír Rodr podal v referátu "Funkce kraj-
ských geodetických a kartografických správ při zabez-
pečování geodetických prací v investiční výstavbě" ob-
sáhlou informaci o významném podílu krajské geodetic-
ké a kartografické správy (dále KGKS) při řízení ge-
odetických prací v Severočeském luaji. Vysvětlil prin-
cipy spolupráce s odběrateli těchto prací a upozornil
také na nedostatek DG v kraji při stoupající potřebě
těchto specialistů v souvislosti s nari'tstáním investič-
ního rozvoje Severočeského kraje. Tuto nepříznivou si-
tuaci řeší KGKS v Liberci v dohodě se zúčastněnými
organizacemi přechodně tak, že na vybraných stavbácl1
bude geodetická činnost zajišťována bez jmen.flvání DG.

Ing. Milan Dokoupil se zaměřil ve svém referátu "Zku-
šenosti s výkonem funkce odpovědného geodeta v kraji
Severomoravském" na počátky působení geodeta při in-
vestiční výstavbě Dstravska po znárodnění čs. průmyslu
v roce 1948. Již tehdy se začaly množit požadavky na
vydání technického předpisu, který by upravoval čin-
nost geodeta při výstavbě. Pak hovořil o vývoji směrnic
pro práci DG a zaujal kritické stanovisko k některým
otázkám v podmínkách Severomoravského kraje (vytyčo-
vací sítě, výkon funkce DG, odborné školení pro tuto
funkci atd.).

Ing. Jaroslav Bačkovský upozornil ve svém příspěvku
"Zkušenosti s funkcí odpovědného geodeta ve Východo-
českém kraji" na rozsáhlou dvacetiletou činnost orgánů
geodézie a kartografie při realizaci investičních' prací
ve Východočeském kraji a v NDR. Seznámil přítomné
s činností DG při výstavbě sídlišť v Hradci Králové a
uvedl zkušenosti ze spolupráce s ostatnimi účastníky vý-
stavby. Podrobně hovořil o činnosti DG od okamžiku za-
hájení výstavby až do zaměření skutečného provedení
celé stavby.

Ing. Zdeněk Havel a Ing. Zdeněk Cerman zpracovali
referát na téma "Činnost odpovědných geodetů na hlav-
ních stavbách Severočeského kraje". Hodnotí v něm čin-
nost geodeta v investiční výstavbě v době před vydáním
směrnic býv. OSGK, kdy tato činnost se převážně omezo-
vala na přípravu podkladů pro projekty. Druhá etapa
vývoje nastala po vydání směrnic a je charakterizována
rozsáhlou činností DG v důležitých podnicích a na síd-
lištích v kraji. Dd roku 1972 se činnost DG úspěšně roz-
víjí na 114 sídlištích a v největších průmyslových závo-
dech, kde kvalifikovaní pracovníci n. p. Geodézie Libe-
rec zastávají funkce odpovědného geodeta investora
(dále DGI).

Příspěvek "Zkušenosti s výkonem funkce odpovědného
geodeta v Západočeském kraji" přednesl Ing. Jaroslav
Jí]ek. Uvedl, že činnost DG v kraji se soustřeďuje na
sídliště v řadě významných měst, u o. p. Škoda v Plzni
a při výstavbě mostu přes Dhři u Starého Sedla v okrese
Sokolov. Uvedl kritické postřehy ze spoluprÁce geodeta
s projektovými organizacemi a zmínil se také o někte-
rých rozporech mezi vyhláškou č. 10/1974 Sb. a její re-
alizací v praxi. V závěru přednesl záměry pro další roz-
voj funkce DG (zkvalitnění spolupráce mezi účastníky
výstavby, další rozšíření působnosti DG, rozšíření počtu
DG).

Ing. Antonín Šinkner hovořil v referátu "Poznatky
z činnosti odpovědného geodeta v Jihočeském kraji"
o rychlém prosazení působnosti DG na investičních stav-
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bách v kraji, kde se gsodeti podílejí také na různ5'ch
atypických geodetických pracích. Podrobně rozvedl spo-
lupráci OG s ostatními organizacemi při výstavbě a pro-
hlásil, že se dobře osvědčilo zajišťovdní funkce OGl a
odpovědného geodeta dodavatele [dále OGD) jednou
osobou; činnost odpovědného geodeta projektanta (dále
OGP) si projektové organizace zajišťují samy. Pak upo-
zornil na některé nedostatky při realizaci vyhlášky č.
10/1974 Sb. a sdělil zásady, kterými sa řídí Geodézie
n. p. v Českých Budějovicích při dokumentaci skutečného
stavu na sídlišti Pahžské komuny o rozloze asi 30 ha.
Racionalizační tým podnilm vypracoval technologický
postup automatizace tvorby základní mapy sídliště s ná-
vazností na údržbu evidence nemoviiostí. .
Dopolední část programu konference dne 13. listopa-

du 1974 byla vyhrazena referátům o činnosti OG v oblas-
ti dopravy.
Ing. Slavoj Kádnp.r, CSc., přednesl referát "Funkce od-

povědného geodeta v resortu federálního ministerstva
dopravy". V úvodu se zmínil o v5'voji funkce OG v resor-
tu zejména pokud šlo o jeho jmenování a odměňování.
Vyzvedl, že ČVTS se v pravý okamžik ujala iniciativy
tím, že nedostatek geodetů při rozvíjející se investiční
výstavbě se snažila odstranit organizováním kursů pro od-
povědné geodety. Zákon č. 46/1971 Sb., o geodézii a kar-
tografii označil za základní kámen pro zabezpečování
geodetických prací odborníky a kvalitně. Tento zákon
znamená i kvalitativní skok, který se projevil i nutnosti
nových vyhlášek č. 10/1974 Sb. a č.ll/1974 Sb. Pak ho-
vořil o součinnosti stavebních úřadťi v resortu FMD
s KGKS. Upozornil, že v resortu ministerstva dopravy je
již praktikována zásada, že před uvedením stavby do
provozu musí být vyhotoven geometrický plán. Tato po-
vinnost je uložena investorům drážních staveb a její pl-
nění vyžadují drážní správní orgány. Zmínil se také
o nové úpravě platového zařazení DG v resortu FMD.
V závěru svého vystoupení vyzval všechny geodety, bez
rozdílu příslušnosti k jednotlivým resortům, k naplnění
dťivěry, dané československým geodetťim zákonem č.
46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.
Ing. Josef Jindra hovořil na téma "Zkušenosti odpo-

vědnýCh geodetťi odboru investiční výstavby správy
Střední dráhy". V úvodu vyložil rozsáhlé úkoly, které
geodetům připadly při budování a při rekonstrukci želez-
niční sítě v obou moravských krajích. Podrobně infor-
moval o úkolech DG, kteří byli jmenováni pro 6 železnič-
ních staveb v obvodu správy Střední dráhy. Vyložil po-
drobně postup při vyhotovování dokumentace skutečné-
ho provedení stavby, který se osvědčil a vyhovuje všem
partnerům výstavby. Nakonec uvítal vydání vyhlášky č.
10/1974 Sb.
Ing. Karel 1'ejral přednesl na konferenci referát na té-

ma "Geodetická dokumentace přestavby železničního
uzlu Praha". Zabýval se v něm nejdříve vývojem želez-
niční sítě v Praze a vyložil současné úkoly DG při pře-
stavbě uzlu. Popsal geodetickou dokumentaci stávající-
ho stavu, která má 10 příloh, a geodetickou dokumentaci
projektu s 9 přílohami. Dále informoval o rozsáhlé čin-
nosti DG! při provádění stavby.
Ing. Jaroslav Jež zpracoval příspěvek "Problematika a

postavení odpovědného geodeta při výstavbě dálnice".
Zmínil se v úvodu o fotogrammetrickém postupu při
zpracování územního pruhu širokého 200-500 m, jehož
osou je veden polygonový pořad připojovaný na trigo-
nometrické nebo na zhušťovací body. Pak informoval
o zpťisobu vytyčování hlavních bodťi dálniční osy, které
pro dodavatele stavby zajišťuje Geodézie, n. p., Brno. Zmí-
nil se také o geodetické části projektové dokumentace
a popsal náplň vytyčovacích prací.
Nejobsáhlejší referát nazvaný "Odpovědnost za pn-

vádění, koordinaci a kontrolu geodetických prací při
výstavbě metm v Pra2)e" zpl'acoval kolektiv autorů (Ing.
Jaroslav Oudran, Ing. Jiří Scháňka, Ing. František Pata,
Ing. Miloš Vondruška a Ing. František Kocina), vedený
Ing. Františkem Šilarem, CSc.
V úvodu byly vysvětleny zásady metodického řízení

a koordinace geodetických prací na metru po zřízení
funkce hlavního geodeta pro metro v roce 1973, který
metodiCky řídí vedoucí geodetických ótvaril hlavních
účastníkťi výstavby a jejich prostřednictvím ostatní geo-

dety. Jednotlivým geodetickým složkám byla vymezena
odpovědnost za konkrétní druhy prací a tím se i zvýšila
kvalita těchto prací. -
Pracovníci' geodetického odboru investora, jímž je Do-

pravní podnik - Metro, vykonávají práce, souvisejíci
s činností technického dozoru investora a s provozem
metra.
Geodézie, n. p., Praha zajišťuje pro investora některé

geodetické práce. Proto jmenoval pro jednotlivé staveb:
ní úseky odpovědné geodety pro základní vytyčovací
síť v podzemí.
Geodetický ústav, n. p., Praha zajišťuje na metru pro

investora polohové a výškové sítě na povrchu. Pro tuto
činnost je jmenován odpovědný geodet.
Generálním projektantem je Dopravní podnik-Metro-

projekt. Jeho odpovědným geodetů.m se ukládá odpověd-
nost za úplnost a použitelnost mapových podkladťi pro
projekční práce a u projektové dokumentace zpracování
její geodetické části.
Generálním dodavatelem stavebních prací je Metrostav,

n. p., Praha, který zřídil funkce odpovědných geodetil
tras a odpovědných geodetťi úsekil tras. Podobné funkce
zřídili také subdodavatelé.
. V závěru referátu se připomíná, že je nutné ještě řešit
některé otázky, např. úhrady na zaměření skutečného
stavu dokončených objektů, zařazení funkce DG do no-
vých katalogil funkcí.
V odpolední části jednání dne 13. listopadu 1974 vy-

stoupil Ing. Václav Čech s referátem "Geodetická doku-
mentace skutečného provedení stavby"; zaměřil se v něm
na náplň práce OGD a citoval nejdříve stávající směr-
nice o polohovém a výškovém zaměření skutečného pro-
vedení dokončených staveb nebo jejich částí. Tato doku-
mentace podle vyhlášky č. 10/1974 Sb. je zaměřována na
síť geodetických bodil, a proto umožňuje automatizaci a
digitalizaci. Autor ji nazval "geodetická dokumentace
skutečného provedení stavby" (dále GDSPS). Je však
časově, a proto i finančně náročnější a nemťiže být tedy
obsažena v ceně dodávky stavebních prací; proto se také
stavební organizace GDSPS brání. Závěrem doporučil
Ing. Čech GDSPS jakožto nejkvalitnější a nejpřesnější
podklad pro všeobecné využití.
Ing. Jan Mikule hovořil v referátu "Zkušenosti investo-

ra s činností odpovědných geodetťi" o vývoji pilsobení ge-
odetů v investiční výstavbě v Severočeském kraji. Kon-
statoval, že při vzrilstající investiční výstavbě v kraji se
pociťuje nedostatek DG. Pak rozvedl tři fáze působnosti
OG: zajištění VýChozích podkladil pro výstavbu, zajiště-
ní a provedení projektové a rozpočtové dokumentace
úvodního a prováděcího projektu, realizace výstavby .•
V závěru nastínil některé náměty ke zlepšení činnosti
OG v Severočeském kraji.
Ing. Jaroslav Kolman hovořil ve svém příspěvku

"Funkce odpovědného geodeta na sídlištích střediskové-
ho významu" velmi podrobně o činnosti DG v období
přípravy výstavby. Sdělil některé poznatky z budování
vytyčovacích sítí na menších sídlištích a při výstavbě ko-
munikací, které jsou projektovány a rozpočtovány jako
samostatné stavební objekty. Když hovořil o kontrolní
činnosti v průběhu výstavby, sdělil; že na sídlištích
v Ti'ebíči zavedli deník geodetických prací, do kterého se
zapisují výsledky všech geodetických prací. Podtrhl, že
tento deník se lépe osvědčuje než zápisy do stavebního
deníku, do něhož zapisují jen údaje o kontrolních měře-
ních. V závěru doporučil zavedení deníku geodetických
prací celostátně.
Poslední referát přednesl Ing. Jan Jekl, a to "Inženýr-

ská geodézie v návaznosti na evidenci nemovitostí". Zdů-
raznil spolupráci mezi DG a střediskem geodézie. Vy-
zvedl zákonné ustanovení, že před zahájením výstavby
musí být provedeno vynětí pozemků ze zemědělského
pildního fondu a převedení na investora. Upozornil na
dobrou spolupráci mezi DG a střediskem geodézie při
vyhotovování geometrického plánu dokončené stavby
s ohledem na využitelnost pro evidenci nemovitostí. Zde
zatím dochází někdy na sídlištích k duplicitnímu měře-
ní.

Po oba dny byly předneseny diskusní příspěvky k pro-
blematice činnosti odpovědného geodeta, z nichž pro ne-
dostat~k místa uvádíme jen významnější části.
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Ing. Vratislav Vlach hovořil o opatřeních KGKS v Brně
k realizaci vyhlášky č. 10/1974 Sb. Poprojedání v nej-
vyšších politických a státních orgánech kraje vypracova-
la KGKS "systém koordinačních opatření", který má za
nejširší slpolupráce uvést uvedenou vyhlášku v život.
Upozornil také na nesoulady, pokud jde a dokončenou
stavbu a stav v pozemkové mapě a vyložil, jak si KGKS
představuje odstranění těchto závad.
Ing. Dr. Alois Jelfnek přednesl obsáhlý diskusní příspě-

vek, ve kterém se nejdříve zabýval činnosti DG při vý-
stavbě elektrárny ve Chvaleticích a o jeho úzké spolu-
práci s generálním projektantem. Zaujal také stanovisko
k aktuální otázce společenského postavení DG a dopo-
ručil jeho zařazení na úroveň stavbyvedoucího. Zdůraz-
nil také, že Ceník geodetických a kartografických prací
hodno ti činnost DG příliš nízko. Doporučil, aby byla vy-
dána CSN, která by předepisovala, jak má vypadat vyty-
čovací výkres a co má obsahovat, aby se podle něho
mohla stavba jednoznačně vytyčit.
Ing. Miloslav Helán ve svém vystoupení zdůraznil nut-

nost spolupráce DG a KGKS. Doporučil, aby u každého
projektu byla vypracována vzorová geodetická dokumen-
tace a navrhl, aby s obsahem vyhlášky č. 10/1974 Sb.
byli seznámeni také mistři a stavbyvedoucí.
Ing. Stanislav Jaroš vyzvedl velkou zodpovědnost KGKS

při prosazování vyhlášky č. 10/1974 Sb. do praxe, vyzval
ke spolupráci s ní a žádal, aby DG byli pověřováni je-
nom pracemi společensky významnými; ostatní úkoly ma-
jt zajišťovat středně technické kádry pod vedentm DG.
Doporučil také, aby ČVTS se podílela na resortní nebo
podnikové výchově těchto kádrů.
Doc. Ing. Otakar Vosika, CSc., informoval konferenci

o zkušební komisi, kterou zřídil předseda CÚGK a vylo-
žil podmínky pro připuštění ke zkoušce.
Ing. Rudolf Rýc diskutoval o odborných a pracovně-

-společenských aspektech činnosti DG.
Ing. Silvestr Votoupal zaujal stanovisko k dokumenta-

ci po výstavbě, která se podle jeho názoru neprovádí
proto, že je nízko hodnocena.
Ing. Bohumil Majer referovalo funkci OGI na vodním

díle Dalešice. Jeho spolupráce s OGD je dobrá a proto
je tunkce Dm na vodním díle Dalešice plně respektová-
na.
Ing. František Rys doporučil vypracování komentáře

k vyhlášce č. 10/1974 Sb., který by podrobněji vysvětlil
činnost DG. Zabýval se také společenským postavením
DG a uvedl, že by měl ovládat znalosti z těch profesí,
se kterými na stavbě přichází do styku: touto otázkou
by se měla zabývat CVTS. Informoval přítomné o tom,
jak KGKS v Praze vykonává v souladu se zákonem č.
36/1973 Sb. o orgánech geodézie a kartografie dohled
na provádě~í geodetických prací u organizací a využívá
tohoto dohledu k podpoření postavení geodeta v organi-
zaci.
Ing. Karel Růžička upozornil, žeKGKS v Plzni p~istu-

puje k realizaci nové vyhlášky v souladu s koncepcI roz-
voie odvětví geodézie v kraji. Počítá se, s tím, .že DG b~-
dou Pt''''()bit jeq na stavbách, proktere JSOU lmenován~,
a že ostathl at'lvebněměřické práce, budou konat kvali-
fikovaní pracovníCi lli2.<iíhostupně. Vyslovil názor, že spo-
lečenský význam práceůo stoupne teprve, až se stane
partnerem projektanta a až bude UlJ3Užp.noprovádění do-
kumentace skutečného provedení stavby.

Po vyslechnuti referátů ze všech úseků činnosti on-
povědných geodetfi a po bohaté diskusi usnesli se
účastníci konference na těchto doporučeních:
1. K zaiištění uvedené vyhlášky Č. 10/1974 Sb., o geo-

detických pracich ve výstavbě do života a zabezpe-
čení správného pfisobeni zákona č. 46/1971 Sb.,
o geodézii a kartografii, doporučuje konference

posílit koncepční činnost ústředního orgánu geo-
dézie a kartografie iV inženýrské geodézii a zpra-
covat prognózu rozvoje činnosti odpovědných geo-
detů
CÚGK provést rozbor potřeby absolventfi vysokých
a středních škol zeměměřického směru a zajis-
tit zvýšenou potřebu kapacit pro uspo;kojivé plně-
ní geodetických prací ve !Výstavbě

- vydat podrobný komentář k vyhlášce č. 10/1974 Sb.
- věnovat ze strany ústředniho orgánu zvýšenou po-

zornost činnosti krajských geodetických a karto-

grafických správ, zejména s ohledem na jejich
součinnost se stavebnimi úřady při uplatňování
vlivu vyhlášky č. 10/1974 Sb.
urychleně provést výměnu osvědčení CVTS z kur-
sů odpovědných geodetů za průkazy opravňující
k výkonu funkc,e DG.

2. Dále doporučuie konference pro zkvalitnění funk-
ce DG

využít hnuti brigád racionalizace práce
vypracovat vzor geodetické části proje,ktové doku-
mentace včetně výkresové části
vydat v dostatečném počtu vzory pro vytyčovací
výkresy a pro geodetickou část dokumentace sku-
tečného provedeUl stavby
urychlit práce na dokončení ČSN - Vytyčovací
výkresy v,e stavebnictvi
dokončit vydáni vyhlášky o souborné evidenci
podzemních vedení.

3. V souvislosti s racionalizací práce, mzdOVých sou-
stav a ceníku geodetických prací

hledat cesty, aby byly geodetické práce ve vý-
stavbě uvedeny v rozpočtu stavby odděleně

- znovu prověřit systém a ,výši hodnocení odpověd-
ného geodeta v ceníku geodetických a kartogra-
fických prací
studovat možnosti oddělené fakturace geodetic-
kých praci dodavatele od prací stavebních
usilovat- o hodnoceni geodetických prací ve vý-
stavbě procentní sazbou z investičních nákladU
stavby
vydat vyhlášku o financování geodetických praci
ve výstavbě.

4. Účastnici vysoce hodnot! uspořádání konference kte-
rá umožňuje výměnu zkušeností mezi pracovníky or-
ganizaci všech resortů, zúčastněných při ,výstavbě.
Doporučují proto konat tyto konference v pravidel-
ných obdobích :nejpozději po pěti létech.

5. ~ Zajištěni, odborného provádění geodetických praci·
I na stavbach, na kterých není třeba zajišťovat geo-
detické práce pracovnikem s kvalifikací odpovědné-
ho geodeta, pořádat semináře pro pracovníky (i ji-
ných než geodetických pwfesí], kteři na takových
stavbách geodetické práce prováději.

6. Qčastnici konference se obracej i na Ústředni výbor
CVTS - Společnosti geodézie a kartografie se žá-
dosti, aby s~ _usnesením konf,erence zabýval a pro-
jednal ho s CUGK, případně s dalšrmi resorty zúčast-
něnými ve výstavbě.
Konferenci pak krátkým zhodnocením ukončil 'před-

sedající doc. Ing. Dr. Josef Zeman, CSc.
Usnesenim konference se bezodkladně zabývalo před-

sednictvo odborné skupiny 1701 ČVTS-GK (dále OSJ
a uložilo předsedovi OS prDjednat závěry v Ústředním
výboru ČVTS-GK dne 14. 11. 1974. Předsednictvo
Ústředniho výboru vyslechlo a vzalo na vědomi před-
běžnou zprávu OS a usneseni konference; pověřilo pak
tři členy ÚV, aby o průběhu konference informovali
vedení ČÚGK a projednali s ním závěry konference.
Předseda ČOGK Ing. František Koubek přijal zástupce
ÚV ČVTS již dne 18. 11. 1974. Za účasti náměstka
předsedy ČÚGK Ing. Jaroslava Kouby, předsedy ov
ČVTS-GK Ing. Miroslava Mikšovského, CSc. a dalších
dvou členů ÚV Společnosti byly v přátelském a zcela
.atevřenGm r07.hovoru a se vzájemným pochopením pro-
diskutovány závěry konference, vyjádřené v přijatém
usneseni. Po výměně informací, týkajicich se zejmé-
na oblasti výstavby a inženýrské geodézie, bylo dosa-
ženo dohody o dalším zkvalitnění a rozšíření spolu-
práce, která najde výraz v wzšiření dosavadní dohody
o spolupráci mezi ČÚGK a ČVTS-GK z 22. 1. 1970 i po-
skytne dalšl podněty pro koncepční a řídící činnost
ČÚGK.
Bylo dohodnuto, že ČVTS-GK projedná s CÚGK plán

svých celostátních a národních akcí; ČÚGK. sděli, kte-
ré akce považuje pro svoji činnost za význámné a při-
tO'm určí pro tyto akce jmenovitě svého oficiálního
zástupce. Dále bylo dohodnuto zvýšit spolupráci aktiv-
ní účastí CVTS-GK při racionalizaci pi'edpisové činnos-
ti ČÚGK; k tomu. zasIe CÚGK Společnosti program
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předpisové činnosti a přitO'lll uvede pořadí důležitosti
zpracování jednotlivých předpisů. Společnost pak za-
jistí spolupráci při jejich tvorbě na základě zájmu po-
boček a odborných skupin; součinnost bude reaHzová-
na formou dohody mezi podniky ČOGK-gestory před-
pisu a pobočkami ČVTS-GK.
ČOGK se bude podrobně zabývat usnesením konfe-

rence, věnuje zvýšenou pozornost rozvoji inženýrské
geodézie, zejména ve ,vztahu k činnosti odpovědných
godetů,a zvýší podporu územních orgánů geodézle
a kartografie v jejich činnosti, zvláště ve vztahu ke

stavebním úřadům. Vystoupení územních orgánů geo-
dézie a kartografle na konferenci všichni účastníci
hodnotili velmi příznivě.
Zájem a aktivní podpora, kt,eré se dostalo v tak

krátkém čase usnesení konference odpovědných geo-
detů u čelných představitelů geodézie a kartografle,
svědčí o aktuálnosti projednávaných témat a o mimo-
řádném zájmu, kterému se těší u nich úkoly inženýr-
ské geodézie. Tato skutečnost s,e stala nejcennějším
přínosem konference a přísHbem pro budoucí činnost
odpovědných geodetů.

Ing. Milan Martinek, CSc.,
Útvar hlavního architekta města Prahy

Vědeckotechnická společnost pro geodézii, fotogram- xistickou teorií poznání a teorií odrazu. Následující re-
metrii a kartografii Kammer der Technik, vědecká sek- ferát G. Pápaye "Obecná teorie kartografické generali-
ce kartografie, uspořádala ve dnech 22.-23. 11. 1974 zace a marxisticko-Ieninská teorie poznání" ukázal ve
v Dráždanech další, v pořadí již čtv l' t o u k a r t 0- srovnání s předešlým, že v této oblasti zůstávají někte-
g l' a f i c k o u k o n f e l' e n c i s mezinárodní účastí. ré otázky dále otevřenými. Podstata referátu však spo-
Program jednání byl monotematický - generalizace ve čívala především v prvé prezentaci systémového přístu-
speciálně tematických mapách. Je možno konstatovat, pu ke kartografické generalizaci, na niž autor zavedl
že se pořadatelům podařilo i při 12 referátech udržet systém a ten podrobil analýze. Za R. Ogrisseka byl
programovou sevřenost konference. přednesen příspěvek o "generaliZaci pojmů v tematic-
Jednání bylo doplněno prodejní výstavkou odborné li- kých mapách". "Problémům generalizace při grafickém

teratury, v níž právě vydaná prvá monografie v karto- vytváření kartografických znaků a znakových systémů"
grafické literatuře "K a r t o g r a f i c k á gen e r a I i- se věnoval V. Gaebler. Poměrně značně obecné poletí
z a c e" od doc. F. Topfera z dráždanské Technické univer- zůstalo i v aplikaci některých sémiotických hledisek
zity velmi vhodně předznamenala celý průběh konfe- v obecné rovině. 1 tak však lze v souvislosti s přednese-
rence. Kromě toho byla ještě připravena pro účastníky ným konstatovat, že některé náměty z oblasti sémiotiky
menší výstavka prací, doplňujících graficky některé re- v našem časopise již dříve publikované byly plně opráv-
feráty, Z nich byly pozoruhodné tři exponáty. něné. E. Danert hovořil k "problémům generalizace te-

matických map v redakčně sestavitelském procesu". Po-1. vývojový diagram automatizované tvorby karto-
gramů na TU Dráždany a ukázka výsledné kresby. kusem o formalizaci a algoritmizaci některých fází ge-
l když jsou výsledky experimentů uspokojivé a pro- neralizace byly zajímavé referáty C. Clausse "Problé-
gramově zřejmě úplně připraveny, není jejich využití my generaHzace nekartografických podkladových ma-

teriálů tematických map" (viz výše sub 2) a H. Kug-
perspektivní pro informační systémy typu lSGK, IMIS lera "Generalizace geomorfologických map". Prvý den
apod. I vyšší automatizační technika vyžaduje poně-
kud odlišnější zpracování a umožňuje flexibilnější vý- uzavíral referát E. Pohlenze "GeneraHzace námořních

map", bohatě doplněný diapozitivy různých druhfi a
stupy. provenience těchto map.
2. Algoritmus procesu automatizované generalizace I když druhý den jednání obsahoval pouze tři refé-

statistických odborných dat při tvorbě půdní mapy ilus- ráty, nelze říci, že by zanechal menší dojem než den
troval na praktickém příkladě teoretický výklad refe- minulý. Zásluhu na tom měl hned prvý referující "F. Ttlp-
rátu C. Clausse. Předvedená procedura není bez zají- fer s tématem "Generalizace a automati7.ace". Autor
mavosti a bylo by beze sporu užitečné její širší zhod- zřej'mě cílevědomě a systematicky rozvíj'í své původní
nocení a ověření možnosti zobecnění. úvahy z oblasti kvantitativní složky generalizace přes
3. Tvorba "kartogramů" pomocí rychlotiskárny počíta- systémové chápání celého procesu (avšak v poněk1.!J1_-·

če. Výstupní pole rychlotiskárny je rozčleněno na pIoš- odlišné rovině než G. Pápay] do oblasti autozwúi:C<1ce
né elementy, reprezentující jedno pole tištěného písme- procesu. V této fázi se nutně dostává na.,pMÚ automa-
ne. Do pravoúhlé sítě je generalizována síť hranic kra- tizovaného získávání a zprac~--aat. Zde pak
jů, okresů a obcí NDR s vyrovnáním na jejich plochy, zřejmě nemá dostatečné ~i a zkušenosti, jak to-
takže je vytvářena na sebe kolmými úsečkami. Areály mu je např. n~Ch pracovištích zabývajících
správních celků jsou potištěny znakovými rastry v in- se obd~lematikou v ČSSR. P. Tobis pak na-
tenzitní stupnici zobrazovaného jevu. K tomu byly vy- ~ématem "Generalizace a technické problémy při
tvořeny nové znaky, aby intenzitní stupnice černé Qa.r' 'vy'ho,tovování geologických map". Závěrečný referát
vy počítačem psaných znaků měla ~. gra- J. Behrense "Generalizace administrativních hranic pro
daci. Těmito speciálními zna.ko.u-ýmrtypy pak je vy- kartogramy rychlotiskárny počítače", jehož obsah byl
bavena tisková !llaua-;--posrup je poměrně jednoduchý zmíněn výše sub 3., ukazoval praktické využívání auto-
a-lwzespor1.:cpói:ístatně levnější než např. SYMAP, dovo- matizace v této oblasti v NDR. Doporučeními a závěreč-
luje ovšem záznam informace pouze do předem defino- ným slovem K. Lengfelda byla konference ukončena.
vaných hranic. Způsob je vhodný pro využití v pláno- Po oba dny se jednání zúčastnilo na 150 osob, z to-
vací, ale zvláště v evidenční praxi. ho, což je jistě pro pořadatele potěšujíc:í, 30-40 stu-
Vlastní konference byla otevřena pozdravným proje- dentů. Přítomni byH zástupci VTS Bulharska, Českoslo-

vem prof. Deumlicha a předáním čestné medaile doc. venska, Jugoslávie, Madarska, Polska a SSSR. Zástup-
Ttlpferovi za jeho aktivní činnost v KDT. (Mj. též za ci CSVTS byl M. Farkaš a J. Holakovský, dále byli pří-
spolupráci na reprintu výkladového slovníku Automa- tomni L. Lauermann a E. Srnka z Brna a za OHA hl. m.
tizace v kartografii.] Hlavní referát ,,0 mezinárodním Prahy M. Martinek. V diskusi vystoupil J. Holakovský
vývoji pojetí procesu kartografické generalizace" k problematice geologických map a M. Martinek k ně-
E. Lehmanna obsahoval vyčerpávající přehled. Podrob- kterým systémově problematickým místům referátu
ně se zabýval současnými moderními přístupy, zvláště G. Pápaye a k otázkám automatizovaného získávání a
pak možností automatizace procesu v souvislosti s mar- zpracování dat z referátu F. Topfera.
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Jak referát E. Lehmanna, tak F. TOpfera - zvláště
pak jejich vztažení k výsledkl1m dom4cím 1 zahranič-
ním - né,s nutně vedou k závěru, že Sf! již dosté.vá-
me do takové fé,ze v teorii kartógrafle, kdy je již ne-
zbytná konfrontace a ověřeni dosažených výsledkd. Uka-
zuje se nutnost postupného hodnocení a výběru těch
výsledkl1, které nejlépe na svém výstupu obrážej i objek-
tivní realitu. Vše nasvědčuje tomu, že 1 výzkum sub-
systému kartografických informaci v ré,mci ISKG při-
nese další výsledky. Proto je žMoucí koordinace a cíle-
vědomě řízená spolupráce - v prvé fázi na národni,
v druhé fázi na mezinárodní úrovni, např. v rámci do-
savadni spolupráce socialistických státl1. Zde je beze-
sporu široká možnost spolupráce i v rámci VTS těchto
státl1. Uvedené doporučení, které bylo též obsahem šir-
šiho diskusniho pi'ispěvku referujícího, bylo pojato i me-
zi doporučení závěrl1 konference.
Po prvém dnu jednání byla uspořádána společná ve-

čeře doplněná výkladem a diapozitivy účastníka sovět-
ské expedice do Antarkt'idy.
Závěrem je možno konstatovat, že prliběh 4. karto-

grafické konference NDR byl zdařilý, tematicky velmi
zajímavý a podnětný a organizačně úspěšný. Lze si jen
přát, aby i československá bližici se konference měla
obdobný prliběh.

Sté vfrofi na-rozenin prof. Ing. Dr.
Jaroslava Pantoflffka, hlavniho
redaktora prvniho atlasu RČS

Prof. lng. dr. Jaroslav Pantoflíček se narodil 25. břez-
na 1875 v Telči, v rodině středoškolského profesora. Po
absolvování reálky v Telči vystudoval obor stavebnílio
lnženýrstvi na české technice v Praze. Pl1sobil na rliz-
ných pracovištich a v roce 1909 se habilitoval jako
docent vyšši geodézie, v r. 1910 byl pak povolán za
profesora geodézie na českou techniku v Praze. Po svém
Jmenováni profesorem zaved'l dr. Pantoflíček v rámci
geodézie samostatné přednášky z kartografle, která,
se stala jednou z jeho pracovnich náplní, ale i vel-
kou láskou pro celý život.
Po první světové válce byl r. 1919 členem českoslo-

venské mírové delegace v Paříži, kde jako vedoucí kar-
tografické sekce vypracoval téměř 100 map a kartogra-
ml'l pro informaci členil mírového kongresu, které slou-
žily za ipodkl'ad pro navrhované a žádané státni hranice.
Kromě své pedagogické a publikační činnosti, která

byla bohatá, byl prof. Pantofliček činným v rlizných
vědeckých korporacich, jako v České akademii věd a
umění, v Českém komitétu geodetickém a geofyzikálním,
v Archeologické komisi a organizacích, jako ve Spolku
inženýrl1 a architektl1, v České matici technické a v ji-
ných.
Jednou z jeho významných činností byla funkce hlav-

niho redaktora A ti a s u r e p u b 1i k y Čes k o s I o-
ven s k é, od jehož vydání uplynulo v letošnim roce
právě 40 let. Myšlenka na tvorbu a vydáni atlasu
vznikla v roce 1921 a cílem bylo podat objektivni infor-
mace o nově vzniklé středoevropské republice, a proto
též náplň atlasu byla zpracována tak, aby se na dlouho
stala základním a spolehlivým zpravodajem o všem, co
bylo v nové Československé republice podstatné a živé.
Práce na atlase trvala téměř 14 let, koncepční, vě-

decké a odborné práce vedl prof. dr. fantofHček s šesti-
člennou redakčni radou (dír. Boháč, (Ir. Brdlik, dr. Lás-
ka, dr. Purkyně, dr. Svambera, ing. Veselý) a s více
než šedesátičlennýmkolektivem vědeckých a odbor-
ných pracovnikl1 a na kartografickém a polygrafickém
zpracováni, na tisku a vazbě atlasu' se podilelo dalších
více než sto technických pracovníkl1. Kompletní Atlas

republiky Československé obsahoval ~-mapových 11stl1
rozměríi 82X43 cm, na nichž bylo vytištěno čtyři sta
padesát šest map; z toho 18 map bylo v základním mě-
řítku 1: 1 2SO000 a další mapy pak v měřltcich
1 : 2 SOO000 až 1 : 5 000 000.
K mapové části Atlasu republiky Československé byla

připojena ještě textová část, podávajíci podrobné vy-
světlivky a doplňky k mapám a představujici svou mno-
hostranností a zpťisobem zpracování samostatné vědec-
ké dilo o CSR. Prvni tematickou skupinou jak textu,
tak i atlasu byla l1vodni část, která se zabývá umístě-
nim Československa v Evropě a krátkým přehledem čes-
koslovenských dějin. Druhou tematickou skupinu tvořily
mapy a texty zné,zorňující přírodní poměry včetně geo-
logie, podnebi, vegetačních poměrl1 a zviřeny. Třetí te-
matickou část tvol'lly mapy a texty znázorňujici a za-
bývající se jak fyzickými znaky obyvatelstva, tak i hus-
totou obyvatelstva a národnostmi. Čtvrtou tematickou
část znázorňujicí národní hospodářství, která se dělila
v několik oddUI1, tvořily mapy a texty, které znázor-
ňovaly pl1du a zemědělství, hornictví, hutnictví, prl1mysl,
peněžnictví a obchod. Tato část byla velmi obtížná, pro-
tože nebylo dosti statistických dat a výsledky sčítání
z roku 1921 musely být doplňovány dalšim šetřenim.
Pátá tematická část byla věnována kultuře, lidové vý-
chově, sociálni péči a opět obsahovala několik oddilfi
jak v mapové, tak v textové části, které se zabývaly
školstvim, kulturou, tělovýchovou, sportem a turistikou.
Velkou zásluhou prof. Pantoflička bylo, že jako ve-

douci redaktor dokázal organizačně zvládnout tak vel-
ký kolektiv spolupracovnikl1 a po obsahové stránce je
třeba ocenit práci redakční rady, neboť atlas kartogra-
fickým zpracováním dosáhl evropské l1rovně a dnes,
kdy od jeho vydání uplynulo 40 let, má stále vysokou
úroveň. Jeho význam vynikne, porovnáme-li Atlas re-
publiky Československé s velkými atlasy, které byly
vydány o třicet let později, a to v roce 1965 Atlas čes-
kOSlovenských dějin a v roce 1966 národni Atlas ČSSR.
Oba tyto atlasy jsou rozsahem větší a zpracovánim mo-
dernější, přesto však jenom podtrhuji význam Atlasu
RČS z roku 1935, a tím i velkou 7.ásluhu prof. Pan-
toflička na významném kartografickém dile, za což mu
patří naše vzpomínka.

pAEHLED ZEMěMěAICK~
LITERATURY

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze

331.876 POKROKOVÉ FORMY ORGANIZACE PRACE.
POKROKOVÉ METODY OBECNĚ.

331.876 [47+57) =82 VOGTK15 937
GAVRILOV,F. V,
Iz opyta podvedenija itogov socialistil!eskogo sorevno-
vanija. (Zkušenosti s vyhodnocováním výsledkfi socia-
listické soutěže,)
Geod, i Kartogr., [Moskva), 50,1974, Č, 2, s. 8-12, 2 tab.
Popisuje se zpfisob objektivního hodnoceni výsledkl1 so-
cialistické soutěže, založený na bodovém ohodnocení
stanovených ukazatelfi. Ukazatele jsou rozděleny do tří
skupin - na základní, 'pomocné a negativní. Výsledné
hodnocení je dáno souč1:em všech bodfi.Provádi se Jed-
nak čt'vrtletní hodnocení, jednak hodnocení výroční, kte-
ré určí absolutního vítěze socialistické soutěže.
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331.87ll.[4,7+57} = 82

CHOCHLOV,V. A.

SociaJistii!eskoje lIorevn()vanije - na urOVtlD'.novycll za-
dal!. [Socialistická soutěž - na úroveň nových úkolů.)
Geod. i Kartogr., [Moskva ],50, 1974, Č. 2, s. 1-8.
Provádí se hodnocení socialistické soutěže probíhající
ve výrobních podnicích v resortu Hlavní správy geodé-
zie a kartografie. Odhalují a kritizují se negativní jevy,
jako např. neodpovědný přístup k uzavírání socialistic.
kých záva'zků, formalismus apod. Zdůrazňuje se poslání
vedouc.ích, odborových a stranických funkcionářů v so-
cialistické soutěži a ukazuje se cesta k plnétnu vyuŽití
socialistické soutěže při plnění státního plánu.

331.876 (47 +57) = 82 VŮGTK 15 937

NA KOLLEGII

Na k()llegii GlavllOgo upravlenija geodezii i kllrtografii
pri SOVěte ~inilltrov SSSR i v prezidiume OK profsoju-
Z;l rabpl!ich g"ologorltzvedol!nYch rabot. (Na kolegiu
H1Javní spráVy geodézie a ,karrografié 'při Sovětu mini-
strů SSSR a v Presidiu 'ÚV odborového svazu 'pracují-
cích v geologicko-průzkumných pracích,)
Geod. i Kartogr., (Moskva), 50, 1974, č. 2, s. 71-74.
Program kolegia: 1. plnění socialistických závazků na
r. 1973 v závodě Č. 12 a ve vědecko-redakčním karto-
graficko-sestavitelském oddělení, 2. o výběru, prově-
řování a výchově vedoucích a inženýrsko-technických
kádrů v závodě č. lI, 3. vy.znamenánípracujících re-
sortu HSGK odznakem ••Vítěz socialistické soutěže v r.
1973".

347.235.11 EVIDENCE NEMOVITOSTI. K"TASTR

338.23:347.235.11 (492) = 393 VÚGTK 12 933
BAART, J. J;
AutomatiseriJlg Ruil1!!H'k~Yeli~gslllhni~ilitratie van het
Kadaster (ARAK). Automatizace katastrálních I$:artotél$:
obsahujících data scelování pozemků - systém ARAK).
Neder!. geod. Tijdschr., 4. 1974, Č. 4, s. 101-106, lit. 3.
Je popisován princip hQlllndského systému přípravY
a údržby kartoték administrativních dat o projektech
scelování pozemků. Programy jsou v jazyce ANS-Cobol
pro počítač IBM 360/65.

347.235.11:528.44= 30

HABERLIN, W.
Gedanken zur Parzel1arvermessung nach vereinfachtem
Verfahren. (Poznámky k provádění parcelace zjednodu-
šeným postupem.)
Vermess. Photogram. Kulturtechnik, 72, 1974, Č. 2, s.
30-32.
Švýcarská katastrální správa vypracovala racionální po-
stup vyhotovování katastrálního měřického a písemného
operátu a ověřila tento postup ve dvou horských obcích.
Popisují se zkušenosti získané s použitím nového postupu
při místním šetření, označování hranic a vlastním kata-
strálním měření.

347.235.11(560) =30 VÚGTK23 293

DEMIPAG, O.
VberbJick iiber die Probleme des Katasters im Istambu!.
(Přehled problémů vedení katastru v lstambulu.)
Mitt.-B!. BDVl, 25, 1974, Č. 3, s. 49-60.
V úvodu se popisuje geografická poloha města lstambulu
a provádí se stručný výčet pomětihodností. V první části
je podán historický přehled vývoje katastru od r. 1910.
Druhá část podává informaci o stavu katastrálního ope-

J;átu v rybářsl$:ýc\1 oblastech napol:!řeží Bosporu, třetí
část se :Mlbývá stllvem vedeníkatastru. Ve čtvrté části
je pojeqn!\noq s\qžitém probl~mll "Gecelwndu" - ob-
jektech po~tllvenýctJ, na cIzích RPzemcích bez souhlasu
majitele. Obnovc;l~ klltastru se:l:abývá pátá část, speku-
lacemi S pozemky č!\~t ~está. V ~edm~ a osmé části je
PPJ;>sán sy,stéw 07;nllčování hranic a číslování parcel.
Další ~ást je věnOVána budov!\ní číselného katástru,
předposlední pak ~důvoqnění nutno~ti vydání jednoba-
revné klltastrální mapy. V závěru se 7;C\úr"azňujepotřeba
0C\stra;n~níchYb .opl:lrátu :lJpůsobených chybllmi géqqetic-
kých zé1kladů a katastrálního šetření. .

347 ;235.11 (437) ,,1973"

ROZBOR
Rozbor změn v zemědělském půdním fondu, j_ho Využi-
tí a ochrana v kraWStřl!4ol!eském 2:a rok 1973.
Praha, Geod. a kartogr. správa 1974, 25 S., tab. pří!.
Vyčíslení přírůstků a úbytků z.emědělské a orné půdy
ve správních hranicích Středočeského kraje. Skutečně
obhospodařovilná půda k 1. 1. 1974 ve správních hrani-
cích Středočeského kraje. Působení zákona Č. 53/1966
Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. Spolupráce
s orgány a organizacemi na úseku ochrany půdy. Návrh
opatření.

347.235.11 (437)

SEKTOROVf:
Sektorové pi'elJ.l~y o. plochách kuKur pro kraj Středo-
l!eský a pro hl. ~,sto Pr~bu podl, ,dajů 8vide~ce '!lJDO-
vitosU k 1. lednu 1;974.
Praha, Geod. a kartogr. správa 1974, 45 s., 4 pří!.
Výsledky sumarizace sektorových přehledů o plochách
kultur k 1. 1. 1974, kterou provedla středis~ageQ4ézie
v okresech. V sumarizaci byly ,provedeny změny v užívá-
ní půdy a změny jednotlivých kultur pozemků, které
v době od posleqní sumarizlice do 1. 1. 1974 byly Skuteč-
ně realizpvány. Clselné 'zpl'acov!\ní změn bylo prove.deno
na počítači.

347.235.11 (497.2) = 4,0

VUCKOV, M.
Le cadastre des terres en république populaire de Bul-
garie. (Pozemkový katastr v Bulharské lidové republice.)
Céomětre, 116, 1973, Č. 3, s. 37-40.
Katastr vlastnických pozemkových práv. Katastr měst
a velkých obcí. Katastr lesů. Katastr pozemků půdního
fondu. Odhad pozemků podle ekonomických ukazatelů.
Organizace pozemkového 'katastru v BLR.

Oas Flur- und Stadtkartenwerk in Oldenburg. (Pozem-
kové ,a městské mapové dílo v Oldenburgu.)
Nachr. Niedersiichs. Vermess. Katasterverwalt., 23, 1974,
Č. 3/4, s. 142-150, 9 pří!.
Stoupající úkoly katastrálního úřadu v Oldenburgu po
2. světové válce. Měřickotechnické základy a mapová
díla sloužící katastrálním účelům v Olde-nburgu. Karto-
grafické prvky zobrazené na katastrálních mapách
a obsah ukázek mapových příloh: základního listu, ka-
tastrální fólie, městské topogl'afioké fólie, stavebně práv-
ní fólie, fólie směrných hodnot. Kombinační a uživatel-
ské možnosti: kabelový plán, mapa směrných hodnot
a další možnosti. Mapa města v m. 1:10000 a její alter-
nativní využívání, Výhled dalšího rozvoje.
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Das Liegenschaftskataster als Bestandteil eines Informa-
tionssystems. (Pozemkový katastr jako součást informač-
ního systému.)
Nachr. OVD-Nordrhein-Westfalen, 7, 1974, Č. 1, s. 3-23,
lit. 7. .

Definice pojmu pozemkový katastr a současné požadav-
ky na jeho obsah. Informační systém a zřizování banky
dat. Automatizovaný pozemkový katastr jako podklad
zřízení banky dat o pozemcích.

Zur Organisation eines MikrofiIm-Gebrauchsarchivs.
(Organizace provozního archivu mikrofilmů.)
Nachr. OVD-Nordrhein-Westfalen, 7, 1974, č. 1, s. 71.
Jsou stručně hodnoceny některé systémy pořádání mik-
rofilmu v archivu katastrálních úřadu - např. podle
registru honů.

Die Bedeutung des Vermessnngs- nnd Katasterwllsen
fiir Verwaltung und Wirtschaft. (Význam geodézie a po-
zemkového katastru pro správu a hospodářství.)

Nachr. Niedersachs. Vemess.-Katasterverwalt,. 23, 1974,
Č. 3/4, s. 122-129, lit. 4.

Úkoly geodézie a pozemkového katastru, které plynou
ze 'lákona (Vermessungs- nnd Katastergesetz z 8. 11.
1961). Spolupráce s ost'atními správami a hospodářský-
mi místy. Budoucí vývoj pozemkového katastru z hle-
diska možností elektronického 'zpracování dat, k němuž
má všechny předpoklady; banka pozemkových údajů;
pozemková kniha; finanční správa; plánování a statisti-
ka. Pohotová připravenost geodetických a katastrálních
údajů a dlouhodobý plán výstavby banky pozemkových
údajů Dolnosaské geodetické a katastrální správy.

MARČÁK,P., VANKO, J.: K odhadu presnosti urce-
nia priemernej dížky latového metra

JÍLEK, J.: Zjišťování svislosti výškových staveb

BAUMANN, M.: Praktické odstranění chyb způso-
bených nedokonale urovnaným strojem

KÁDNEROVÁ, D.: Panoramatické pohledy a po-
hledové mapy

Vermessungstechnik ě. 10/74

D e li m I i c h, F.: 25. výročí založení NDR, s. 361.
A I ber t, K H.: 25 let Německé demokratické repu-

bliky - 25 let plnění geodetických a kartografických
úkolů, s. 362-364.

Bon k, W. - S e k u 1a, W. - H e n n i g, H.: Rozvoj
inženýrské geodézie při pořizování státního mapo-
vého díla velkého měřítka hlavního města NDR Ber-
lína, jakož i při provádění geodetických prací při
výstavbě velko města, s. 365-370.

G ie 1, W. - B i e r m a n n, D. - Ar n o 1 d, R.: 25 let
inženýrsko-geodetických prací v Karl-Marx-Stadtu,
s. 371-374.

Ar n o 1d, B.: K rozvoji novátorského hnutí v geodézii
a kartografii, s. 374-378.

J a k o b, G.: Příspěvek Odboru geodézie a kartografie
Technické univerzity v Dráždanech k programu by-
tové výstavby NDR, s. 379-381.

Z i m m e r m a n n, B.: Příspěvek geodézie a kartografie
k rozvoji socialistického zemědělství, s. 381-384.

S c hne i der, M. M.: Příspěvek NDR k průzkumu Ant-
arktidy na úseku geodézie a gravimetrie, s. 385-388.

N i s c han, H.: Příspěvek geodézie a kartografie
k uspokojování společenské potřeby tematických map,
s. 389-391.

W e i b rec h t, O.: 25 let výroby fotogrammetrických
přístrojů ve VEB Carl Zeiss Jena ,s. 392-396.

We i g o 1d, W.: vývoj geodetických přístrojů u VEB
Carl Zeiss Jena, s. 396-398.

Z a p p e, A.: Soudruh vrchní inženýr Manfred Pateisat
- 60 let, s. 399.

Wa c h t e r, K: 50 let vrchního inženýra Gťintera Sonn-
taga, s. 400.

Przegll!d geodezyjny č. 6/74

D u! s k i, T.: Činnost geodetické a kartografické rady,
s. 225-227.

C Ym e r m a n, R.: Návrhy na ochranu půdy na ]lříkla-
dě olsztynského vojvodství, s. 227-230.

C zem i e I, W.: Hospodářské výsledky scelování pro-
vedených v sokolském okrese, s. 231-236.

t a w n i k, K.: Taxace půdy osazené stromy a keři
indexovou metodou, s. 237-238.

N o w a c k a, K.: Problém veřejných vod v evidenci
státního lesního hospodářství, s. 236-237.

G r z ech n i k, B.: Územní plánování a realizace inves-
tic na příkladě území určených k výstavbě domů prO'
jednu rodinu a chat ve městech, s. 238-240.

S o! t Ys, M.: Analýza a zhodnocení faktorů podmi-
ňujících přesnost a rozsah použití elektromagnetic-
kých detektorů, s. 241-246.

L i s i e w i c z, S.: Vytyčování a kontrola montáže že-
lezobetonové skeletové konstrukce budovy Collegia
Maxima zemědělské akademie věd, s. 245-246.

Jan k o w s k i, C z. - Z a bor n i a k, A.: Výzkum od-
chylek elevátoru na příkladé elevátoru obilí v Ketrzy-
nu, s. 246-249.

M a z u r, A. - G i 1, J.: Iterační metody minimalizace
součtu čtverců oprav pozorování, s. 249-251.

By c h a w s k i, T.: Geometrie Culmensis. Část 1., s. 251
až 254.

W ó j c i k, S.: Fotogrammetrické vzducholodi. Část II.,
S. 259-262.

C Y \ o w s k i, H.: Koloristika mapy, s. 263-264.
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Nepřehlédněte
novinku SNTL,
která vás
• • v •Jlste zauJme ...

Arch itektu ra
svědectví dob

Kniha pojednává o vývoji stavitelství a architektury od doby
předdějinné až po současnost. Poukazuje na závislost archi-
tektonické tvorby na celé řadě složek a vlivů - na společen-
ském zřízení, technické úrovni, kulturní vyspělosti i prostředí
a dosažitelných stavebních hmot. Popisuje složitý vývoj a pro-
měny architektury ve všech oblastech celého světa. Probírá
architektury klasické; středověké a architekturu novověkou,
architektury Indie, Číny a předkolumbovské Ameriky. Zvláštní
pozornost je věnována vývoji v našich zemích. Pozornost čte-
náře si zaslouží obrazová část knihy. Přes tisíc obrázků, které
dokumentují jednotlivé stati knihy, jejich kresebná zkratka
nutná pro příslušná reprodukovatelná zmenšení a jejich výběr
i zpracování svědčí i při běžné prohlídce o práci hodné ob-
divu .

Kniha uvádí také význačné architekty a jejich stěžejní dila ..~

Nejširší čtenářské veřejnosti.

---------~-------Zde odstřihněte a pošlet.e na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové odd.,
113 02 Praha 1, Spálená 51


