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KARNOLD, J.
Technologické
mapováni.

KARNOLD,
předpisy v technickobospodářském

Geodetický a kartografický
s. 159-164.

obzor, 16, 1970,

Č.

J.

Technologische Vorschriften in der wirtschaftstechnischen Kartenaufnahme.
7.

Význam směrnice pro technickohospodái'ské
mli·
pování platné od 1. srpna 1969. Nejdfiležitější zá
sady směrnice a poznámky k některým jejím
ustanovením. Výčet doplňujících pi'edpisfi a mapových vzorfi připravovaných
k dosažení jednotnosti zpracování, technologické
kázně a kvality
technlckohospodářského
mapování.

Geodetický ia kartografický obzor, 16, '1970, Nr. 7,
Seite 159-164.
Bedeutung IdeI' volm 1. August 1969 gUltigen 1Uciht1lnie ifiir Idie 1wirtschafts-tech:nische
Kartenaufnahrne. Wlchtigste Grunds1l:tze der Richt'Hnie ;und
Bemerkungen
zu e,lnlgen lhren Bestimmungen.
Anfiihrung
der ergil.nzenden Vorschriften
und
Kartenmuster,
die 'ZUl' Erreichung einer einheitllchen Bearbeltung, teoh'Il!ologischen DlszlplLn und
Qualitil.t der wirtschafts-technisc'hen
Kartenaufnahrne vorbereitet werden.

528.482:627.8
528.482: 627.8

MARČAK,,I".

MARCAK, P.

Geodiitische Messung der Verschlebungen
des
Wasserkraftwerkes in Sul!any.
Geodetický akartogra'!,lcký
obzor, 16, 1970, Nr. 7,
Selte 164-167, 1 A'IJb., 1 T~b., 24 Ut.
Beendung aus (der '5. I\lind 6. Nummer dleser Zeitschrift (GaKO). AusfUhrliche Genauigkeitsanalyse
der Messung uIlld die :aus langfrlstlgen
'geod1l:tischen
lMessungen
der
,Verschielbungen
des
Wooserkraftwerkes
Suč!my
sich
ergebenden
Schlufifolgerungen.

Geodetické merania posunov vodnej elektrárne
v Sučanoch.
Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, Č. 7.
s. 164-167, 1 obr., 1 tab., 24 lit.
Dokončení z 5. a 6. čísla GaKO. Podrobný rozbor pi'esnosti měi'ení a závěry vyplývající z dlouhodobých
geodetických
měření
posunfi vodní
elektrárny v Sučanech.

528.74:624.19
SKALICKÝ, J.

528.74 : 624.19
Využiti prstenoové čočky s výbojkou u fotoměřické soupravy CSD pro měřeni tunelových profUň.

Ausnutzung der Ringlinse mit Entladungsrohre
bei der PhotumeRgarnitur der CSB fiir die
Messung von Tunnelprofilen.

Geodetický a kartografický
s. 168-170, 4 obr., 6 llt.

Geodetický a 'karrtogr~l'Hc:kýobzor, 16, 1970, Nr. 7,
Seilte 168-170, 4 Abb., 6 Lit.
Ausnutzung de'r Methode !der Mssung VOiTI Profllen
unterirdisciher R~ume mlttels Erdiblldmessung UI1'd
der vC'n der Licht~bene gebildeten Schnitte lm
Ressort IfUr lVerk'ehr. weltere
Entwlc1klungder
MeBgarnltul' CSD-FSr 1 uud ~raktlsche
Ergebni'sse der 'Arbeiten unter Ausll!utzung IdeI' 'RingHnse und dRr spezienen
Entladu'.1gsrl:lhre alls
Lichtquelle.

obzor, 16, 1970,

Č.

7.

Využití metody zaměřování profilfi podzemních
prostor pomocí pozemní fotogrammetrle
a i'ezů
vytvoi'ených světelnou rovinou v resortu dopravy.
Další vývoj měi'ické soupravy ČSD-FST 1 a praktické výsledky prací s využitím prstencové čDčky
a speciální výbojky jako světelného zdroje.

528(489)
528(489)
ŠOLC,

J.

Geodetická služba v Dánsku.
Geodetický a kartografický
obzor, 16, 19701 Č. 7,
s. 171-175, 6 obr., 2 1lt.
vývoj evidence nemovitostí, I1koly a organizace
katastrální služby v Dánsku. Ma'pový fond. Okoly
a organizace Městského l1i'adu v Kodani. Ostatní
složky geodetické služby. Automatizace prací a
výchova pracovníkfi.

ŠOLC,

J.

Geodiitischer Dienst in Diinmark.
Geodetic'kýa ik,artograflc'ký obzor, 16, 1970, INr.7,
Seite 171-175, 6 Abb., '2 'Lit.
Entwic'klung der Llegensc1haftenevldenz, Aufga/ben
und Organlsaitlon des Katasterdiensresin
Dll.nemark. AufgabelIl nnd Organisatlon des St1l:dtischen
Geodil.t!'schen Amtes in Koppenhagen.
Andere
geod1l:tische Dlenststellen.
Automatisierung
der
Arbeiten und Ausbildung ideI' Mitarbeiter.

Geodetický a kartografický obzor
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J.

KARNDLD,

Technologie
Instructions
Economic Mapping.

for

Technical

and

J.

Instructions
économique.

,technologiques

paur

levé

technico·

Geodetický a ,kartografický obzor, 16, 1970, No. 7,
pp. 159-184.
Importance 'Df the lnstruction for Technical and
Economic Mapping valid ,from 1st August, 1969.
The mai'TI principles
of the Instruction
and
remaT'ks to some af its ,regulations. ,Specification
of ,supplementary regulations and map patterns
arranged
to a,chieve [JIIocessing uniformity,
technologic discipline and quality of the technicaleconomic maps.

Geodetický n Ikartografický obzor, 16, 1970, No 7,
pages 159-184.
Import8!ll'ce des directives ,pour 'levé technicoéconomlque valaoles a p:artir du ler aoilt 1969.
Principes
essentiels
des directives
et notes
relatives
a certains reglements de celles-ci.
Énumération
d'rnstrl.lcUons complémentaires
et
modéles
'de cartes
préparés
avec
intention
d'obtenir une éIoa'boration IUnifiée, une discipline
technalogique
et une qualité de levé technicoéconomique supérieure.

528.482:827.8

528.482:627,8

MARCÁK, P.
Geodetic Observation
Hydro-electric Power

MARCÁK, P.
01 Displacements
01 the
Station IlJJtSui!any.

Geodetický a kartografický o'bzor, 16, 1970, No. 7,
pp. 184-167, 1 lig., 24 l'el.
Ending from No. 5 aod 6 G8!KO.Detailed analysis
of
the
geodetic
observation
ac'curacy
and
conclusions
resulting
from
the
long-termed
observa:tion
of displacements
o,f the hydroelectric 'power staUO'll at Sučany.

Levé géodésique
hydro-électrique

des déplacements
de Sui!any.

de la centrale

GeOdetiClký 18 kartografický obzor, 16, 1970, No řJ,
pages 164-167, 1 illustratioIl, 1 tableau, 24 Ut.
Fin l:lu ~exte tpubllé dans les numéros 5 et 6 d.e
GaRD. Analyse détaillée de la préclslOll du levé
et conclusIons émanant du levé a long terme des
déplacements d€ la ce'll'tl1a'lehyďro-électrique de
Snčany.

528.74:624.19
528.74:624.19
SKALICKÝ, J.
Utilization 01 Ring-shaped iLens with IDischarge
Tube st the Rsilway Photomeasuring Device lor
Tunnel Prolile Measurement.

SKALICKÝ, J.
Utilisation de la lentille
garniture
photométrique
proms de tunnels. :

annulalre a flash pour
eSD pour levé des

Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, No. 7,
pp. 188-170, 4 fig., 6 mf.
Utiliza:tioo of the measuring method of uuderground space 'by means of the terrestrial photogrammetryand
cross-sections created by a light
plane. Futhar developm€nt
af the measuring
device CSD-FST 1 and ipr,actical results of usi:ng
of the ,ring-shaped lem;and
Sipocial disClharge
tube as la somce of light.

Geodeticiký a ~artograflc'ký obzor, 16, 1970, No f/,
pages 168-179,4
illustratiOlIlS, 6 'Iit. !
Emploi de 1.a méthode de 'levé de's 1P'l'0filsidans
les espaces souterrains Ipar la 'photogra:mmétrie
terrestre et les cou!pes forlllées 'par Iplan lumineux
dans le ,ressort de tTallSports. Évolution comp'lémentaire du Iservice de levé ICSD-FSr !1 et résultats
pI'atiques des tra:v'aux ,par utilisatio:n de la lentille
a'llnulaire a 'flash ,spécial en qualité ide source
lumi:neuse.
.

528(489)

528(489)

ŠDLC,

J.

ŠOLC,

J.

Geodetic Service in Denmark.

Senice

géodésique au Danemark.

Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, No. 7,
pp. 171-175, 6 lig., 2 ~f.
Development of the real estate Tegistration, tasks
and organization
of the Cadastral
Servlce in
Denmark. Fund af map-set~. Tasks 'and organization of the city geodeticauthority
in Copenhagen. The other geodetic Ibodieis. Automation of
procedures and training or personnel.

GeodeUclký a Jtartografický obzor, 16, 1970, No?,
pages 171-175, 8 mustr,a:tiOll1s, 2 :lit.
É'VOlutiOITl
du .oadaistre, Illission et organisation du
Servioe ícadastral au Danemark. Fonds de cartes.
T&ches et organisation
du Bureau géodéslque
munÍoC'ipal a iGOIpen!hague. Comp:)Santes complémen1Jaires du 5ervice géodésique. Automation I:les
travaux et farnnation des tr,availleurs.

Karnold, T.: Technologick~
pro technickohospodářské

Geodetický a kartografický
ročník 16/58, číslo 7/1970

předpisy
mapovdni

Technologické předpisy pro technickohospodářské mapování

Dnem 1. srpna 1969 vstoupila v platnost nová
směrnice pro technickohospodářské
mapování (dále směrnice). V únoru r. 1970 byly vydány přílohy
k této směrnici. Současně se připravují technologické postupy a vzory pro tyto práce. Autor příspěvku, který se podílí na zpracování všech těchto předpisů, využívá této příležitosti k tomu, aby
odborná veřejnost byla blíže seznámena s problematikou související se zpracováním a vydáním
směrnice a jejích příloh, jakož i se stavem v přípravě zbývajících předpisů. Největší pozornost v,e
svém příspěvku autor věnuje problematice směrnice pro THM, jakožto základnímu předpisu. Je to důležité rovněž z toho důvodu, že platnost směrnice
v plném rozsahu bude uplatňována u lokalit, jejichž mapování bylo započato v letošním roce.

obzor

159

Ing. Jaromír Karnold,
ČÚGK, Praha

obsahuje technologické podrobnosti. Nedílnou součástí směrnice jsou její přílohy, které vyšly za 7
měsíců po vydání vlastní směrnice. Tyto přílohy
kromě jiných textových a grafických příloh obsahují ukázkové listy technickohospodářských
map v měřítku 1:1000 a 1:2000 a vzory měřických náčrtů při
použití různých měřických metod. Přihlédneme-li
k tomu, že s pracemi na zpracování příloh ke směrnici mohlo být započato až po vydání směrnIce, je
nesporné, že vydání příloh se podařilo uskutečnit
ve velmi krátké době a to díky pochopení ze strany
organizací a ústavů ČÚGK, zejména podniků Inženýrské geodézie, n. p., v Brně a v Praze.
Domnívám se, že vydáním směrnIce a jejích příloh byly vytvořeny základní předpoklady k upevnění technologické kázně, jejíž nedostatek byl v posledních letech více než patrný.

2.. N e j důl e žit ě j Š í n o v é z jÍ s a d y s m ě rTe vhodné se vrátit do počátku šeqesátých let,
nice
kdy bylo započato s technickohospodářským
mapováním (dále THM). V roce 1961 byla bývalou ÚSGK
vydána prozatímní instrukce pro THM, jejíž for2.1 Zobrazovací soustava a souřadnicový systém
mální platnost trvala až do srpna roku 1969. Ve
skutečnosti již v roce 1968 byly u rozpracovaných
Nové technickohospodářské
mapy se vyhotovují
lokalit uplatňovány některé hlavní zásady, které .v Křovákově zobrazení - při použití souřadnicovéjsou obsaženy ve směrnici, zejména pokud jde o po- ho systému jednotné trigonometrické sítě katastrálužití zobrazovací soustavy a souřadnicového systéní (dále S-JTSK), což bylo zajisté širokou zeměmu.
měřickou veřejností přijato se zadostlučiněním.
mapy mají s dřívějšími
Prozatímní instrukce vcelku dobře plnila své po- Nové technickohospodářské
novoměřickými mapami vyhotovenými podle Inslání a pro začátek THM byla i solidním základem
strukce A stejnou nejen zobrazovací soustavu a
pro tyto práce. V dalších letech, s postupnou mechasouřadnicový systém, ale i klad mapových listů a
nizací prací a s uplatňováním fotogrammetrických
jejich rozměry. Od novoměřických map se liší oznametod mapování, a rovněž s přibývajícími prakticčením mapových listů; nové techniclmhospodářské
kými zkušenostmi, musely být vydávány doplňky
mapy mají označení, vycházející z označení použía změny k prozatímní instrukci. Přibližně od roku
vaného pro -Státní mapu odvozenou v měřítku
1955 byla již vedena různá jednání o změně zobra1: 5000 (SMO-5). Tento způsob označování mapozovací soustavy pro THM. což vedlo k neustálému
vých listů má velký praktický význam, neboť oznaoddalování nového vydání základního technického
čování SMO-5 je všeobecně známé a osvědč,ené.
předpisu pro THM.
Přechod na S-JTSK skýtá mnoho předností
Nová směrnice pro THM vyšla po dlouhých jedz praktické stránky věci. Jednou z nich je neponáních s několikaměsíčním zpožděním v polovině
chybně skutečnost, že na rozdíl od technickohosroku 1969, způsobeném především rozdílnýmI nápodářských
map vyhotovovaných podle prozatímní
zory na některé zásadní otázky. Při zpracování
instrukce z r. 1961, které jsou všechny tajné, nové
směrnice nešlo pouze o změnu zobrazovací soustamapy mají pro určitý rozsah území většinou snívy a změn z toho vyplývajících, avšak i o prosazování některých nových koncepčních směrů. Ne- žený stupeň utajení. Proto jsou označeny textem
"pro vnitřní potřebu státních orgánů a socialisticmohla být tudíž ani novelizována nebo adaptována
kých organizací";' lze očekávat, že o technickoprozatímní instrukce z r. 1961, tím spíše ne Instrukhospodářské mapy tím stoupne zájem ze strany
ce A, jak někteří starší pracovníci navrhovali. Části
těchto orgánů a že budou všeobecně využívány.
směrnIce, pojednávající o novém pojetí bodového
pole, o výškopisu, o fotogrammetrických metodách,
2.2 "Číselné mapy"
o strojovém zpracování mapy atd. jsou dokladem
toho, ž,e se mnoho změnilo od doby, kdy byla vySměrnice vytváří všechny př,edpoklady pro uplatdána Instrukce A.
ňování nových metod v souladu s nejnovějšími
Směrnice pro THM obsahuje jen ustanovení, netechnickými poznatky na poli geodézie a kartozbytná pro jednotné zpracování mapového díla. Do grafie ve světě. Kromě "klasického" zpracování maurčité míry je tedy předpisem rámcovým, neboť nepy, jehož konečným a hlavním produktem je mapa
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předpisy
mapování

v grafické podobě, pojednává
směrnice
rovněž
o "strojovém" zpracování mapy, jehož hlavním produktem je tzv. "číselná mapa", kterou tvoří číselné hodnoty pravoúhlých souřadnic všech podrobných bodů polohopisu, včetně číselných hodnot
nadmořských výšek. Postupný přechod na "číselnou
mapu" úzce souvisí se zaváděním nové výpočetní
a zobrazovací techniky v ,reS,olftuČÚGK.

je jasná a nepotřebuje .zvláštní pozornost, a samozřejmě i otázky, kt,eré jsou obsahem kapitoly 2.
Poznámky jsou seřazeny přibližně podle členění
vlastní směrnice.

Nový způsob zpracování mapy, založený na digitálním (číselném) vyjádření zemského povrchu, není zaváděn současně u všech nově mapovaných
lokalit; je závislý na současné vybavenosti novou
technikou a na jejím postupném rozšiřování a zdokonalování. Směrnice stanoví výpočet pravoúhlých
souřadnic všech podrobných bodů tam, kde je zajištěno strojové zpracování mapy, tj. jejich výpočet na samočinném počítači a provedení zobrazení
a kartografického
zpracování polohopisu na automatickém kreslicím kQordinátografu. Při použití fotogrammetrické metody (bez rozdílu měřítka mapy)
směrnice stanoví, že je nutno provádět registraci
všech podrobných bodů bez ohledu na to, zda
další následné zpracování bude strojové nebo klasické. V každém případě numerické vyhodnocení
má bezprostřední
využití pro analytický výpočet
ploch.

Základní technickohospodářské
mapy jsou zároveň i mapami evidence nemovitostí. V souladu
s tím základní technickou jednotkou mapování je
katastrální území, které ve většině případů je totožné s územím obce; podle základní technické
jednotky je upraveno číslování bodů podrobného
pole (kromě zhušťovacích bodů), měřických náčrtů
atd.

Svým dosahem závažné ustanovení směrnice o registraci všech vyhodnocených podrobných bodů se
na prvý pohled zdá pro některé pracovníky v resortu ČÚGK neefektivní a nevýhodné. Je si však
třeba uvědomit všechny možnosti a výhody, které
tento způsob přináší pro údržbu map (číselným
způsobem), pro odvození map v menších měřítkách (v měř. 1: 5000) a zejména pro obnovu map.
Dosavadní dílčí zkušenosti s provozními zkouškami při polních pracích, tj. s měřením pro strojové zpracování, ukázaly, že nový způsob má velký
význam i pro zvýšení "vnitřní" kvality map; měřené
oměrné míry mají důležitou kontrolní funkci a jsou
v tomto procesu zpracování plně zužitkovány.

3.03 Příložné mapy

2.3 Ůňelové mapy
Směrnice je v ČSR obecně právně závazným př,edpisem nejen pro orgány a organizace ČÚGK, které
vyhotovují základní technickohospodářské
mapy,
avšak i pro resorty, které provádějí účelové mapování ve velkých měřítkách vlastními geodetickými
složkami. Vyhotovování účelových map je v působnosti orgánů a organizací, které tyto mapy používají. Společnými znaky účelových map se základními
technickohospodářskými
mapami jsou
zobrazovací soustava, souřadnicový a výškový systém, mapové značky a zásady pro budování podrobného polohového bodového pole. Ostatní ustanovení
směrnice nejsou pro vyhotovitele účelových map
závazná, i když jsou plně doporučena. Tím jsou
celkově vytvořeny podmínky proefektívní
využívání výsledků účelového mapování.
3. P o z n 6 m k y k n ě k :t e rým
směrnice

u s ta n o ven í m

V následujících
poznámkách
je věnována pozornost těm otázkám, u kterých se v průběhu projednávání směrnice objevily protichůdné
názory,
nebo u kterých došlo k podstatnějším
změnám
oproti prozatímní instrukci z r. 1961, popř. oproti
návrhům směrnice z připomínkového
řízení. Naopak jsou opomenuty ty otázky, kdp. problematika

3.01 Vztah technickohospod6řsk9ch
nemovitostí

3.02 Měřítko technickohospodářsk9ch

map k evidenci

map

Základní technickohospodářské
mapy se vyhotovují v měř. 1: 1000, 1: 2000 a 1: 5000; užití uvedených měřítek závisí zejména na hospodářském
významu mapovaného území a je směrnicí blíže
specifikováno.

Vyhotov ují se k základním mapám, v nichž pro
některé části území nelze zobrazit stanovený obsah;
mají vždy větší měřítko než mapa, ke které patří.
Rozměr mapových listů příložných map a jejich rámů je stejný jako pro mapy základní. Příložné
mapy jsou vyhotovovány v neúplných listech a s posunutým kladem mapových listů; okraj prostoru
zobrazeného na příložné mapě tvoří skutečné hranice v přírodě viditelné. Nevyznačují se v nich
parcelní čísla.
3.04 Přesnost
Pro posouzení polohové přesnosti bodů se používá
tzv. střední souřadnicové chyby, vyjádřené vztahem mxy= V(0,5 m~
m;), na rozdíl od dříve používané střední polohové chyby, vyjádřené vztahem
mxy=
Tuto skutečnost je si třRba plně
uvědomit, neboť se tím nijak nezpřísňují dřívější
kritéria, ale pouze jinak vyjadřují. Byla-li např.
střední polohová chyba pro zhušťovací body stanovena hodnotou mxy=3 cm, jeho střední souřadnicová chyba bude při použití stejných hodnot mx
a my cca 2 cm.

+

Vm~ + m~.

3.05 Polohové bodové pole
Základní polohové pole tvoří trigunometrické body. Zhušťovací body již patří do podrobného polohového pole, i když mají odlišné číslování než
ostatní body podrobného polohového bodového pole
(odst. 3.08).
Do podrobného polohového bodového pole vedle
trvale stabilizovaných bodů (tzv. pevných bodů podrobného pole, zkratka PBPP) patří rovněž dočasně
stabilizované body určovacích sítí. PBPP jsou rovněž
trvale stabilizované body určené fotogrammetricky
(pevné fotogrammetrické
body) a body určené
kontrolovanými rajóny, umístěné na pevných rtechnických předmětech. Body podrobného pole se nerozdělují do tzv. kategorií, jak bylo stanoveno v návrhu směrnice z listopadu roku 1968.
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3.06 Přesnost bodil podrobného polohového
bodového pole
Střední souřadnicová chyba bodů určených geodetickými metodami je stanovena hodnotou mxy
6
centimetrů bez rozdílu měřítek mapování. U bodů
určených fotogrammetricky
je přesnost rozlišena
podle měřítka mapová:ní, přp.sněji podle měřítka
leteckéhtO snímkování (8 až 25 cm). Může to být
považováno za znehodnocování bodového pole. Nutno však brát v úvahu náklady na geodetické určení těchto bodfi a jejich poměrně značnou hustotu
(v extravilánu je vzdálenost bodů 300-500 m, v intravilánu 150-300 ml, i to, že pevné fotogrammetrické body se dobře uplatní především pro údržbu
technickohospodářských
map, pro kterou jejich stanovená přesnost je plně vyhovující. V geodetických
údajích 10 PBPP je v popisu těchto bodů uvedeno
kromě metody určení i měřítko mapování, aby tak
uživatel bodů byl plně informován o přesnosti a
způsobu určení bodů.

=

3.07 Hustota, stabiIizace a volba bodil podrobného
polohového bodového pole
Směrnice sleduje maximální
omezení zřizování nových zhušťovacích bodů vzhledem k jejich
nákladnému zřizování i udržování. V podmínkách
ČSSR lze toho bez obtíží dosáhruout účelným použiUm elektronických
dálkoměrů apod. Způsoby stabil1zací bodů byly podstatně fiozšířeny; v maximální míře je třeba omezit stabilizace bodfi měřickými kameny a naopak pl'O stabilizace využívat, pokud je to možné, trvalé technické předměty. Novinkou je fIOvněž možnost použití železné trubky,
je-li vyhověno podmínkám vymezených směrnicí.
Ve větší míře je třp.ba využívat daných stabilizací
různých měřických bodů, zejména orientačních bodů státní trigonometrické
sítě.
3.08 Císlování bodil podrobného polohového
bodového pole
Body podrobného polohového bodového pole jsou
průběžně číslovány, samostatně
pro každou základní technickou jednotku mapování (katastrá)ní
území), a to od 501-2000 (čísla menší 501 jsou
vyhrazena pro číslování trigonometrických
a zhušťovacích bodů a čísla větší než 2000 pro pomocné
body).
3,09 Vyhotovování geodetických

údajů

Pro všechny PBPP se vyhotovují geodetické údaje
na průsvitee na předepsaném tiskopisu, který kromě jiných základních údajů obsahuje místopisný
náčrt, pravoúhlé souřadnice, popř. i nadmořskou
výšku, jestliže tato byla určena. Toto opatření
s uspokojením přijmou uživatelé bodů, kteří si budou moci vyžádat kopii geodetických údajů. Pro
dočasně stabilizované body podrobného polohového
pole se místopisy nevyhotovují.
3.10 Úloha výškového bodového pole
Na rozdíl od podrobného polohového bodového
pole, které se pro účely údržby mapy systematicky
buduje po celé ploše mapovaného území, podrobné
výškové bodové pole sP. buduje jen tam, kde je to
nezbytné pro vlastní podrobné výškopisné měření.
Do podrobného výškového pole sP. kr,omě bodů nivelačních pořadů IV. řádu (včetně plošných sítí)
zahrnují jen body určené s přesností stanovenou

pro technickou nivelaci, přičemž se využívají stabilizace PBPP.
Podobná zásada platí pro určování výšek PBPP
vůbec; jejich výšky se určují pouze, vyžaduje-li to
podrobné měření. Výjimka platí pro vybrané důležité místní tratě, mapované v měř. 1 : 1000, ve kterých se vybudují plošné nivelační sítě.
Je třeba rovněž upozornit na skutečnost,
že
body čs. jednotné nivelační sítě jsou v mapách
zobrazeny pouze svou značkou a číslem bez uvedení nadmořských výšek. Je to hlavně z toho důvodu, aby bylo zabráněno chybám z přepisu a ze
změn výšek těchto bodů.
3.11 K vlastnímu určení bodů bodového pole
Rozv,oj v konstrukci měřických přístrojů a pomůcek umožňuje netrvat na některých zá:sadách, dříve důsledně uplatňovaných. Např. pro měření polygonových pořadů není stanovena podmínka pro
jejich přímost, není stanovena minimální ani maximální délka polygonových stran, stejně jako výpočet délkové a směrové odchylky pořadu; při použití elektronických
dálkoměrů délka hlavních pořadů může dosáhnout až 5 km apod. Jestliže některé tyto plodmínky nejsou ve směrniCi uvedeny, nelze si to vyložit tím, že obecně nemají být respektovány. Předpokládá to samostatný a 'odborný přístup techniků a jejich vedoucích, aby s ohledem
na použité přístroje a pomůcky věděli, jak v jednotlivých případech správně postupovat.
Stanovená kritéria přesnosti, použitá ve směrnici, byla většinou zpracová:na Ve VÚGTK na základě
Výsledků výzkumných úkolů.
3.12 Místní šetření
Kválita provedení
místního šetření podstatně
ovlivňuje
kvalitu
technickohospodářských
map
z hledisek jejich využití jako map EN. Dosavadní
zkušenosti v tomto ohledu nejsou dobré; organizační otázka provádění místního šetření je v současné
době předmětem jednání. Na doporučení organizací ČÚGK byla do směrnice zakotvena velmi důležitá zásada, že místní šetření a jiné polní práce THM
mohou být zahájeny jen v případě, že v zájmovém
nově mapovaném území je předem komplexně založena EN (II. etapa). PočHá se s tím, že v letošním
roce tuto podmínku nebude možno většinou dodržet; v dalším roce však tato zá:sada již bude důsledně vyžadována.
3.13 Pronik s terénem nebo obrys okapů?
Jak zam"ěřovat stavební objekty, bylo jedním
z nejvíce diskutovaných problémů při projednávání směrnice. Při mapování v měř. 1: 1000 popř.
větším se budovy vždy zobrazují vnějším obvodem
konstrukce, v proniku s terénem, bez ohledu na použitou metodu mapování. Při mapování v měř.
1 : 2000 a 1: 5000 fotogrammetrickou
metodou se
budovy, jedná-li se o objekty uvnitř jednoho vlastnictví (užívání), zobrazují svým vnějšlm obrysem
střešního pláště (okapem); tyto objekty se v mapách
1 : 2000 zobrazují zesílenou čárou, jejíž vnější okraj
se vztahuje k vnějšímu obrysu střešnlho plástě. Při
mapování v měř. 1: 5000 šířka okapů zpravidla neovlivní grafickou přesnost, a proto zobrazení objektfi je jednotné a zesHených čar se neužlvá. V seznamech souřadnic podrobných bodů se však vždy
odlišl body, vztažené k rohům okapO.
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Vyhodnocováním okapi'l se redukují práce spojené s jejich pracným doměřováním a snižují se tak
náklady.
3.14 Co s výškopisem?
Otázka pořizování výšk,opisu byla při projednávání směrnice
podrobena
di'lkladné konfrontaci,
kde názory se velmi lišily. Pro zajímavost uvádím
hlavní argumentaci
krajních názori'l. na tuto problematiku.
Jeden směr zastával
názor, aby se výškopis
v rámci THM vůbec nepořizoval. Před zahájením
THM by organizace zadávající mapování provedla
průzkum požadavků na výškopisná měření v mapovaném území, které by provedla pouze na objednávku, avšak současně s polohopisným měřením.
Argumentace pl'lOtento návrh: Ná'klady vynaložené
na výškopisné měření celého mapovaného
území
nejsou úměrné jeh~ využití; podle zkušeností u dosud zmapovaných lokalit výškopis byl využit pouze
částečně. Výšk10pisné měření u státního mapového
díla velkých měřítek se v jiných zemích světa
(včetně zemí hospodářsky vyspělých) zpravidla nepl'lovádí; mapové podklady se pro investiční výstavbu, prospekční práce a jiné speciáln( účely pořizují jako jednoúčelové mapy vyhotovované zpravidla fotogrammetrickými
mp.todami s maXimálním
omezením polních měřických pracÍ. V ČSSR existují topografické
mapy měř. 1: 5000 a 1: 10000
s relativně přesným výškopisem, který by měly být
dobrým podkladem pro vyhotovení generelů a pro
podobné účely. Výškopis s přesností THM a vyšší
je zpravidla požadová;n projektanty
pro relativně
malé zájmové plochy, avšak tento výškopis musí
vyjadřovat nejnovější stav. Výškopis z THM tyto
požadavky často nemllže splnit, pokud jde o přesnost, zejména však p·okud jde o jeho skutečný
stav; je známo, že postupem času výškopis zastarává a, není-li zajištěna jeho údržba, jeho využití
je stále menší. Celkově tento návrh sledoval nejen zefektivnění THM, ale i lepší využití současných
kapacit pro THM.
Druhý krajní směr naopak zastával názor, že výškopis je nutno v plném rozsahu zaměřovat pro každé mapované území. Argumentace pro tento návrh:
Při mapování v měř. 1: 1000 (zAjména v důležitých místních tratích a průmyslových ·obv'Odech) je
výškopisné měření zcela na místě, neboť o využití
výškopisu zde není pochyb. Při mapování fotogrammetrickou metodou, měření výškopisu představuje
jen nevelké zvýšení nákladů na mapová:ní.
Z letmého výčtu všech argumAntfi obou směrů lze
poznat, že nemají všelobecnou platnost, avšak pm
jednotlivé případy je nutno je respektovat.

Jak je tedy tato otázka upravena
směrnicí?
Obecně při THM, je výškopis i nadále pořizován,
ovšem v některých případAch můžA být výškopis
nahražen jen vybudováním plošné (místní) nivelační sítě, popř. omezen jen na část mapovaného území nebo i časově odsunut. V tom1lo směru mají nyní velkou odpovědnost příslušné inspektoráty
ob-,
lastních ústavů geodézie, jejichž rozhodnutí musí
být taková, aby finančních i kapacitních prostředků bylo využíváno co nejlépe k prospěchu celé
společnosti.
Jde o to, aby výškopisné měření a
THM vi'lbec bylo prováděno jen tam, kde na základě důkladného průzkumu o jeho využití nebude
žádných pochyb. Neměly by se rovněž vyskytovat

případy, aby se ná:kladným způsobem pořizovaly
technickohospodářské
mapy v území, v kterém ještě během zpraoovávání map má dojít k takovým
terénním úpravám a změnám, jejichž rozsah by
zcela znehodnotil nově vyhotovené mapové dílo.
V těchto případech je nutno místo technickohospodářských map pořizovat účelové mapy s maximálním využitím f1otogrammetrie a s jednoduchým
kartografickým
a repl'lodukčním zpracováním.
3.15 Zobrazení bodů polohového

bodového pole

Vzhledem k platnému seznamu utajovaných skutečností a se zřetelem na snížený stupeň utajení
technickohospodářských
map, jsou tyto body v podstatě zobrazovány jednotným Zpllsobem, bez rozlišení jejich druhu. Pro většinu uživatelů technickohospodářských map však s tím nevzniknou žádné
větší potíže.
3.16 Je fotogrammetrická
mapovací metodou?

metoda základní

Ve směrnici
není žádná metoda stavěna jako
základllí metoda mapování. Je to celkem logické
vzhledem k t'omu, že hlavním' kritériem pl'O volbu
mezi fotogrammetrickými
a geodetickými metodami by měly být především otázky ekonomické. Přes
všechny objektivní či jiné potíže, které často u nás
dJprováz8jí fotog 'am.netrickiŮu metodu, je třeba vidět, že jde o metodu moderní a progresivní,
ve
světě vše,obecně používanou. Přednosti této metody
budou i v ČSSR v budoucnu vzrůstat se zaváděním
stroj'ového zpracová;ní map.
3.17 Měfické náčrty

a číslování podrobnfch

bodů

Měřickými náčrty jsou jak fotogrammetrické
náčrty, tak polní náčrty, používané při geodetických metodách. Jejich číslování je proto jednotné
a průběžné v rámci technické jednotky mapování.
Jednotkou pro číslování podrobných bodů jsou jednotlivé měřické náčrty. Pouze na rozhraní měřických náčrtů je třeba věnovat zvýšenou pozornost
číslování identických bodů. Je třeba dodat, žezpůsob číslování je již přizpůsoben pro strojové zpracování.
3.18 Měření oměrných měr
Rozsah měření oměrných měr je resen jednotně
bez zřetele na použitou metodu mapování. Měření
oměrných měr skýtá důležitou kontrolu prací.
Celkově oměrné míry se měří u všech budov a
dále mezi lomovými body správních hranic, hranic katastrálních území a vlastnických hranic. Při
délce oměrných měr větší než 50 m lze místo měření oměrné délky zajistit její konc,ové body.-U řemenových parcel (včetně komunikací)
se měření
oměrných měr vhodně kombinuje s měřením příčných měr (např. mezi protilehlými
mezníky na
obou stranách klomunikace apod.).
3.19 Kartografické

originály

Věnujeme pozornost především kartografickému
zpracování polohopisu vzhledem k tomu, že zpraDování výškopisu je vcelku dobře "zaběhnuté" a bez
problémi'l.
V současné době v podstatě existují tři základní
způsoby kartografického
zpraoování polohopisu, a
to:
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klasický způsob kresby na konstrukčním listě vyhotoveném na rozměrově stálé podložce (zatím
v ČSSR se používají pouze hliníkové fólie],
způsob rytí do vrstvy na plastické fólii popř. na
skle (používaný zejména u map odvozených) bez
náVaznosti na další strojové zpracování mapy a
způsob strojového zpracování
(kde se rovněž
předpokládá zejména rytí do vrstvy).
I když směrnice přímo nepreferuje některý z uvedených způsobů, v podstatě způsob uvedený v pořadí jako druhý nebude mít z3.tím asi větší využití.
Směrnicí je totiž stanoveno, že není-li výsledkem
prací číselné vyjádření všech podrobných bodů pollohopisu ("číselná mapa"], musí být originál polohopisu vyhotoven na nesrážlivé podložce (za kterou se nepovažuje plastická fólie typu Astralon
apod.], popř. náhradní originál vyhotovený reprodukční cestou na nesrážlivé podložce. Při použití
rytí do vrstvy při klasickém zpracování mapy jsou
s tiskem na mapový papír nalepený na hliníkové
fólii značné problémy. Všechna tato opatření jsou
nutná, nechceme-li znehodnocovat mapy z hlediska
údržby EN a jejich samotné obnovy. Při strojovém
zpracování mapy není třeba vyžadovat vyhotovení
originálu
polohopisu
na zajištěném
materiálu,
vzhledem k výhodám, které "číselná mapa" poskytuje.
3.20 Analytický výpočet výměr
Analytický výpočet z přímo měřených veličin úzce
souvisí se zavedením strojového zpraoování mapy
a není proto zatím všeobecně vyžadován. Dočasně
je možno používat způsobu již zavedeného v podnicích Inženýrské geodézie. Jde rovněž o analytický výpočet, ovšem ze souřadnic lomových bodů
parcel, určených odsunutím z mapy. Pf'Otože technickohospodářské mapy budou udržovány číselným
způsobem, je nutno uchovat takto určené souřadnice lomových bodů parcel; nezbytným předpokladem k jejich budoucímu využití je i zná:wrnění
všech bodu s jejich čísly. na jednoduché grafické
přehledce, např. průsvitce. Při výpočtu výměr z odsunutých souřadnic není stanoven způsob číslování
bodfi; zpravidla tyto body budou mít pomocné číslování v rámci jednotlivých mapových listů, neboť
výpočet s použitím číslování podrobných bodů
z prfiběhu podrobného měření by byl velmi komplikovaný a patrně i nepřehledný. Je však třeba znovu zdůraznit, že výpočet výměr z odsunutých s'ouřadnic je nutno v brzké budoucnosti v plném rozsahu nahradit výpočtem se souřadnic určených z přímo měřených veličin.
4. O s t a t n í t ec h n o log i e pro

TH M

Směrnice pro THM a její přUohy jsou základními technickými předpisy THM. Tím však činnost
na tvorbě dalších předpisů na tomto úseku dosud
neskončila. V současné době se již zpracovávají a
připravují některé doplňující technologické předpisy a vzory, které bezesporu přispějí k dosažení
maximální jednotnosti
zpracování, technologické
ká:zně a zvýšení celkové kvality map. Stručný přehled připravovaných předpisfi a -opatření:
4.1 Převod dříve vyhotovených
ských map do S-}TSK

technickohospod6ř-

Všechny technickohospodářské
mapy vyhotovené podle prozatímní směrnice z roku 1961 budou
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převedeny do S-JTSK. Počítá se s tím, že tento převod bude uskutečněn postupně podle potřeb odvětví národního hospodářství. Tyto práce již byly
pro vybrané oblasti zahájeny. Počítá se s použitím
číselného způsobu (s využitím IOdsunutých souřadnic a kreslícího koordihátografu),
jakož i s použitím fotomechal,lického zpúsobu. Příslušné technologické postupy pro práce jsou již v návrzích zpracovány.
4.2 Technickohospodářské
odvozené

mapy v měř. 1:5000 -

Směrnice pro THM stanoví, že mapuje-li se v měřítkách 1: 1000 a 1: 2000, odVlodí se zá:roveň mapa v měřítku 1: 5000. Tyto mapy budou postupně
nahrazovat dosavadní SMO-5. Vyhotovují se ve
stejném značkovém klíči jako technickohospodářské mapy přímo měřené a s podobnou úpravou rámu a tirážních údajú. Obsah těchto map je částečně generalizován
(v místních tratích); v těchto
mapách se fIOvněž nevyznačují parcel ní čísla a
slučky. V současné době se zpracovává ukázkový
list, který bude vydán na začátku druhého pololetí
t. r.
4.3 Technologické postupy pro
a jeho grafické zpracování

podrobné

měřeni

Vzhledem k tomu, že směrnice pro THM je rámcovým předpisem, zajišťuje ČÚGK vydání technologických postupů pro podrobné měření a jeho grafické zpracování, a to jak pro geodetické, tak pro
foto gram metrické metody. Tyto technologické postupy budou velmi podrobné a budou sloužit zejména pro techniky provádějící polní, zobrazovací
a kancelářské
práce. Uvedené technologické postupy vyjdou pravděpodobně koncem t. r.
4.4 Soubor vzorů platných
v THM

tiskopisů

používaných

Byly již rovněž započaty práce spojené se zpracováním vzorů všech důležitých tiskopisů, které se
používají při THM. Jde o tiskopisy polních zápisníkO, výp-očetních a jiných tiskopisů, ve kterých budou uvedeny vzorové příklady s případnými vysvětlivkami. Tyto vzory najdou široké uplatnění na
všech ge10detických pracovištích, neboť jde o tiskopisy pro nejběžnější geodetické práce, od zhušťování, nivelace IV. řádu, polygonizace, podrobného
měření atd. až po zpracování písemného operátu
evidence nemovitostí. Aby tato publikace postupem
času nezastarala,
bude upravena v mechanickém
vazači, umožňujícím stálou výměnu zastaralých
tiskopisů za nové. PlOdle harmonogramu tato publikace má vyjít v první polovině roku 1971.
4.5 Doplnění ČSN 73 0120
P!echod na S-JTSK způsobil, že některé značky
v CSN 73 0120 "Značky základních technickohospodářských map", bylo nutno změnit nebo upravit
a to přímo v průběhu zpracování a pf'Ojednávání
směrnice pro THM a jejích příloh. Vzhledem k tomu, že nové zásady THM byly z ekonomických důvodů uplatňovány již u rozpracovaných lokalit, nebylo možno nejdříve zajistit vydání doplňku k uvedené ČSN a teprve potom vydat směrnici pro THM
a její přílohy. K zajištění plného souladu mezi vydanými předpisy pro THM a ČSN 730120 upravuje
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ČÚGK tento stav prozatímně interním opatřením.
Se zahájením řízení pro doplnění ČSN 730120 se
počítá:, nejdříve v r. 1971, kdy již rovněž budou vydány technologické postupy (odst. 4.3) a projednány návrhy na některé připravované čs. normy
z oboru geodézie a kartografie. Současně s tím bude možno také řešit případné úpravy značkového
klíče z hlediska možností stnojového zpracování
map, neboť dosavadní mapové značky většinou nejsou pro tento způsob zpraoování příliš vhodné.
5. Z li vě r
V příspěvku
se zabývám pouze technologickou
problematikou v THM, tedy nikoliv celkoVlOu problematikou vlastního THM z hlediska jeho organizace a výrobního procesu.
Nejrozsáhlejšími
částmi mého příspěvku jsou
kapitoly 2 a 3, ve kterých jsou uvedeny nejdůleži-

předpisy
mapování

tější zásady a pozná;mky k některým ustanovením
směrnice, které pokládám za potřebné. Tyto části
příspěvku nejSiOu však nějakým stručným výtahem
obsahu směrnice. Dále je možné, že výběr problematiky je ovlivněn mým subjektivním pohledem.
Přesto se domnívám, že příspěvek do jisté míry
umožňuje pracovníkům,
kteří jsou pracovně do
THM zapojeni, aby si uvědomili rozdíly oproti prozatímní instrukci popř. oproti návrhům z připomínkového řízení a aby si rovněž uvědomili okolnosti,
které bylo nutno při zpracování směrnice respektovat. Příspěvek není samozřejmě určen pouze pro
pracovníky, kteří THM přímo provádějí, ale pro
celou naší odbornou veřejnost, které by měl podat
alespoň povšechný obraz o nových technickohospodářských mapách.
Lektoroval: Ing. Václav Morch, ČÚGK, Praha

Doc. Ing. Peter Marlák, CSc.,
Ústav teórie merania SAV, Bratislava

Geodetické merania posunov vodnej
elektrárne V Sučanoch

9. Diskusia o presnosti merania
Výsledok vyšetrovania presnosti nivelaěných me·
raní v stati 4 nám dáva oprávnenie súdiť, že naše výberové súbory patria k základnému súboru s charakteristikou m = 0,08 mm. Keď vezmeme do úvahy
zákon, podfa ktorého nivelačné chyby rastú s odmocninou z počtu stanovíšť12), móžeme určiť presnosť nameraných posunov podfa vzťahu:

Výškovú polohu bodu F4, z ktorého vychádzame, budeme pritom považovať za bezchybnú (čo platí vtedy,
keď pevný bod nemení svoju výškovú polohu). Nivelačný ťah od bodu F 4 k najbližšiemu pozorovanému
bodu pozostáva z 9 a k najvzdialenejšiemu (Pn) z 18
stanovíšť. Dosadením uvedených hodnót do (1) dostávame hranice, v ktorých sa pohybujú stredné chyby
nameraných sadnutí pozorovaných bodov: ±O,34 mm
-:-0,48 mm, ktoré po zaokruhlení móžeme napísať
takto: 0,3 mm < mLlh <0,5 mm. Tento výsledok ukazuje, že požiadavku na presnosť formulovanú v stati 3
sme splnili. Požadovanú presnosť (mLlh <0,5 mm) by
sme v danom prípade prakticky dosiahli aj keby bolo
m --: 0,09 mm.
Z hfadiska geodeta uvedené posúdenie presnosti
plne vystačí. Z hJadiska stavebného inžiniera, ktorému
odovzdávame výsledky merania (a ktorého napr.
stredná (jednotková) chyba ani nemusí zaujímať) je
vhodnejšie hovoriť o najva,čšej prípustnej chybe výš12) Tento zákon pre dané podmienky lepšie vyhovuje
ako iné zákony.

kovej zmeny €max' Pre naše meranie ju móžeme zvoliť
ako dvojnásobok základnej strednej chyby: €max =
= 2fiiLlh; a v najnepriaznivejšom prípade (mLlh = 0,5
mm), keď pri intervalových odhadoch použijeme normálne rozdelenie, móžeme sa v praxi riadiť podfa pravidla:
-

keď Jh:S;:0,5 mm, potom výšková zmena nemusí
byť skutočná,

-

keď 0,5 mm<Jh<l
mm, výškovú zmenu móžeme
považovať za skutočnú (riziko 27 %),

-

keď Jh>l mm, mqžeme s praktickou istotou (riziko 5%) tvrdiť, že výšková zmena je skutočná.

Roci podfa uvedeného pravidla nemusia byť výš.
kové zmeny menšie l1ko0,3 mm, resp. 0,5 mm skutočné, uvádzame ich v zostavení výsledkov merania i pri
grafickom spracovaní výsledkov.
Na posúdenie presnosti trigonometrického merania vodorovných posunov máme k dispozícii hodnoty
empirických stredných chýb vyrovnaného smeru z 3
skupín, ďalej polomery kružníc .n>ísaných do trojuhol.
níkov chýb a charakteristiky určené podfa postupu
uvedeného v [9].

O empirických hodnotách stredných chýb vyrov.
naného smeru pre prvých 7 meraní platí to, čo sma
povedali v [17]. Priemerná ich hodnota je 1,400 a max.
hodnoty sa pohybujú okolo 1,600 -:- 1,800 (výnimočne
- v 1 prípade - cez 2,000). Informáciu o presnosti me·
raných vodorovných posunov móžeme získať na základe priemernej hodnoty strednej chyby orientova.
ného rozdielu smerov (pre 2.-7. meranie moll = 2,200)
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Priemerná
hodnota e
z doterajěíoh
merani

Očakávaná hodnota
polomeru
M(p>±a(p)

Pkrit

Poloosi
konfldenčnýoh elips

I

Ád

I
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Stredné ohyby

Bd

a(x)

I

u(y)

mm
2

1

Vtokové
piliere

Vo

Vs
Vs
p.

0,27

0,19

VI
V.
V4

K1
K.

Ks
K4

Pravé
vtokové krídlo

~

-

n

Ks
Ks
Ps
p.
P10
Pu

0,39
0,32
0,25
0,17

0,30
0,27
0,27
0,29
0,29
0,25

0,33
0,28
0,37
0,22

0,24
0,19
0,23
0,18

0,28

0,25

-

I

B

0,21
0,22
0,24
0,26
0,26
0,28
0,29

Vs

l3avé
vtokové krídlo

I

0,22
0,35
0,20
0,20
0,25
0,40
0,21

±
±

±
±

±

±
±
±

±

±
±
±
±
±
±
±
±
±

a priemernej vzdialenosti pozorovaných bodov od pozorovacích stanovíšť, (150 ml. Takým sposobom sme
dostali empirickú hodnotu strednej chyby posunu
0,5 mm.
Ing. VI. Staněk, ktorý vykonal 8.-14. meranie,
dosiahol priemernú hodnotu empirickej strednej chyby
0,8cc, s jej max. hodnotami 0,9cc-.7-1,2cc. Keď túto hodnotu prijmeme pre základné aj uvažované meranie
a za priemernú hodnotu strednej chyby orientačného
posunu položíme mz = 0,7cc (je to priemer pre 8.-14.
meranie), potom dostávame následujúce charakteristiky: mLI = 1,3cc a pre odhad strednej chyby posunu
máme hodnotu: 0,3 mm. Rozdiel tejto hodnoty a hod.
noty prvého pozorovateIa je štatisticky významný. To
by nasvedčovalo tomu, že každý z pozorovateIov meral s inou základnou presnosťou. Skutočnosť, že obidva prípady vyhovujú požadovanej presnosti na tom
nič nemení.
Zo súboru 215 polomerov kružníc e vpísaných do
trojuholníkov chýb dostali sme priemernú hodnotu
polomeru: epriem = 0,28 mm (tab. 5). Je zaujímavé, že
len 20 polomerov je vačších ako 0,5 mm, čo je menej
ako 10 % (porovnaj [17]).
Skúmajme teraz, ako sa prejavil vplyv rozdielnych empirických stredných chýb vyrovnaného smeru
na polomery kružníc vpísaných do trojuholníkov chýb
jedného a druhého pozorovateIa. Porovnáme preto
priemernú hodnotu e:riem pre 2;-5. a 7. meranie13)

lS) Šieste meranie sme vynechali preto, že polomery
p pre toto meranie nie sú ekvivalentné s polomermi
ostatných meraní. V tomto prípade presnosť určených
posunov - ako už vieme - ovplyvnili nielen chyby
základného a uvažovaného merania, ale aj chyby v určení posunov pozorovacích stanovíšť.

4

I

I

ó

6

0,16
0,17
0,18
0,20
0,20
0,21
0,22

0,53
0,54
0,60
0,65
0,64
0,68
0,72

0,84
0,85
0,88
0,90
0,94
0,94
0,95

1,01
1,06
1,25
1,12
1,27
1,26
1,39

0,42
0,28
0,52
0,43
0,47
0,47
0,51

0,38
0,39
0,58
0,42
0,42

0,14

0,46

0,70

1,00

0,31

0,38

0,59
0,44
0,44
0,49
0,41
0,51

0,50
0,37
0,37
0,43
0,81
0,59

0,42
0,30
0,30
0,31

0,40
0,57
0,36
0,36

0,42

0,46

0,22
0,19
0,19
0,22
0,22
0,18

0,72
0,63
0,63
0,71
0,71
0,61

0,98
0,90
0,90
0,90
0,87
1,18

1,49
1,29
1,29
1,30
2,05
1,52

0,18
0,14
0,17
0,13

0,59
0,47
0,56
0,43

0,74
0,56
0,68
0,61

1,21
1,23
0,92
0,99

0,61

s priemernou
Máme:

.
hodnotou

pre 8.-14. meranie

0,4i
0,4

eťrlem

Lahko sa presvedčíme, že rozdiel je prlliš málo významný na to, aby nás oprávňoval tvrdiť, že základná presnosť oboch pozorovateIov nie je rovnaká. Teda vplyv
rozdielnych hodnot empirických stredných chýb vyrovnaného smeru sa tu neprejaviI. Bude treba skor sa
prikloniť k názoru, že empirická stredná chyba vyrovnaného smeru nemusí byť vždy kritériom skutočnej
presnosti. Može sa stať, že charakterizuje vnútornú
presnosť merania.
V ďalšom využijeme poznatky, ktoré získal RNDr.
Ing. L. Kubáček
CSc. [9] pri vyšetrovaní štatistických vlastností chybového trojuholníka. Na základe
skúmania dvoch geometrických charakteristík trojuholníka chýb, a to polomeru kružnice vpísanej do
chybového trojuholníka a polohy stredu tejto kružnice sa ukázalo, že
-

stred vpísanej kružnice je nevychýleným štatistickým odhadom zmenenej polohy pozorovaného bodu. To znamená, že stred kružnice koUše okolo
skutočnej polohy posunutého bodu.

-

polomer e vpísanej kružnice je charakteristikou
presnosti, ktorá korešponduje so strednou chybou
určujúcich smerov a tvarom chybového trojuholnfka14).

14) Tvar chybového trojuholníka je daný situovaním
pozorovacích stanovíšť a príslušného pozorovaného
bodu.
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P.: Geodetické merania posunov
vodnej elektrárne
v Sučanoch

Obr. 9.: Vodorovné posuny pozorovaných bodov a konfi·
denčné elipsy.
Termíny meraní: 1. - máj 1959, 2. - sept. 1959, 6. máj 1962, 10. - okt. 1965, 14. - máj 1969

Pre pozorované body, ktorých posuny určujeme
z troch stanovišť, sme podfa vzťahov publikovaných
v [9] vypočítali a do tab. 5 zostavili následujúce charakteristiky15) :
-

očakávané· hodnoty polomerov kružnic M(ě) vpi.
. saných do trojuho1nfkov chýb (stlpec 3), tj. hodnoty, okolo ktorých by prfslušné polomery mali
koUsať,

- stredné chyby a (ě) očakávaných hodnót (stlpec 3),
- kritické hodnoty ěkrit (stlpec 4), ktoré charakterizujú spoIahlivosť určenia polomerov e a dávajú
hranice, ktoré by príslušné polomery nemali pre·
kročiť (s výnimkou 5% prfpadov),
- poloosikonfidenčnýcheUps A~', B~' (stlpec 5), ktoré
charakterizujú spoIahlivost určenia .zmien polóh
pozorovaných bodov a
- stredné chyby a(x) a a(y) v určení x-ovej a y-ovej
komponenty posunu16) (stlpec 6).
Na obrázku 9 sú pre jednotlivé pozorované body
zakreslené konfidenčné elipsy a vodorovné posuny
pozorovaných hadov podIa výsledkov 2., 6., a 10.
a 14. merania. V záujme lepšieho rozlišenia sú posuny
susedných bodov vyznačené pre jeden bod plnou a pre
druhý čiarkovanou čiarou. Rozlišené je aj číslovanie
meranf. Čísla s pruhom patria k čiarkovanej čiare.

PokiaI zmenená poloha pozorovaného bodu (stred
vpísanej kružnice) leží mimo konfidenčnej elipsy, móžeme byť s praktickou istotou (riziko 5%) presvedčeni, že pozorovaný bod sa skutočne posunulP) Z obr. 9
vidieť, že rozmery elips narastajú smerom od pravé.
ho k Iavému vtokovému krfdlu (vplyv dižok strán) .
Výberový súbor 215 polomerov kružnic vpísaných
do trojuho1nfkov chýb nám poskytuje možnosť porovnat teoretické predpoklady s výsledkami merani. Naj·
prv si všimneme korko polomerov e prekroči1o kritické
hranice ekrit. Z celkového počtu ich prekroči1o 10, tj .
4,6 %. Podla te6rie by- ich malo prekročiť 5 % všetkých polomerov. Zhoda je výborná. Móžeme preto
kOllŠtatovať, že nás súbor polomerov zodpovedá presnosti merania a že bol dosiahnutý vysoký stupeň homogenity výsledkov. A to je v súčasnosti dMežitý
predpoklad úspešnej analýzy výberového súboru.
Ďalej móžeme porovnať priemerné hodnoty polomerov pre jednotlivé pozorované body (stlpec 2) so
zodpovedajúcimi
očakávanými
hodnotami
M(ě)
v stlpci 3. Roci priemerné hodnoty boli vypočítané
iba z 13 prvkov, vidíme, že sa vefmi dobre zhodujú
s očakávanými hodnotami. Na základe toho móžeme
súdiť, že odhad presnosti vyrovnaného smeru je v súlade s kritériom presnosti odvodeným z chybových
trojuho1nfkov.
Za účelom porovnania zostavíme získané charak-.
teristiky presnosti:
-

15) Určenie týchto .charakteristík
je jednorázová
práca. Stačí ich vypočítať raz pre všetky periodické
merania, a to len čo máme dosť spolahlivo určenú presnosť merania smerov.
16) Všetky tieto charal<;teristiky platia pre danú presnosť meraných smerov (pre základné aj uvažované meranie bola za strednú chybu vyrovnaného smeru vzatá
hodnota: m = m' = 1,4oc) a pre príslušné tvary chybových trojuholníkov. Pri ich výpočte nebol braný do
úvahy prípadný vplyv chyby v určení posunu jedného
alebo viacerých pozorovacích stanovíšť.

-

m", = mll~O,5 mm - z priemernej hodnoty stred.
ných chýb vyrovnaného smeru a priemernej dlžky
zámer. Táto hodnota má orientačný charakter.
m", = mli ~ 0,3 mm - zo súboru polomerov kružnic vpísaných do chybových trojuho1nfkov a

17) Tie isté konfidenčné elipsy by sme mali zakresliť
aj pre 6.meranie, ktoré je teraz základným meraním.
Neurobili sme preto tak, lebo graf by sa v niektorých
miestach stal neprehIadným.
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posunov

a(X)prlem = 0,42 mm, a(Y)prlem = 0,46 mm - priemerné hodnoty stredných chýb obidvoch komponent posunov (tab. 5, stlpec 6).

Všetky tieto kritéria presnosti zhodne potvrdzujú, že
sme požadovanú presnosť m", = mll::;::0,5 skutočne
dosiahli.
Rovnako ako pri zvislých posunoch uvádzame aj
tu vo výsledkoch i také vodorovné;posuny, ktoré sú
v medziach presnosti merania, hoci nemusia byť skutočné.

Poznatky a skúsenosti získané pri dlhodobých
geodetických meraniach posunov vodnej elektrárne
v Sučanoch mažu byť užitočné pri riešení podobných
úloh na iných stavbách.
1. Výsledky dosiahnuté~v :Sučanoch potvrdzujú,
že aj vtedy je možné dosiahnuť dobré výsledky, keď
základné a všetky ďalšieImerania vykonáme v rovnakom rozsahu. To znamená, že pri nivelačných merania.ch, včítane základného, stačí každé prevýšenie zanivelovať dvakrát (raz v smere "tam", druhýkrát
v smere "nazad") a že pri základnom trigonometrickom meraní práve tak ako pri ďalších meraniach stačí
merať smery v 3 skupinách.
2. Razne negatívne okolnosti (stať 4) mali za následok, že nl1ša lokálna výšková sieť pevných bodov
pozostávalapo dobu viac ako 2 rokov len z 3 bodov.
Vďaka tomu, že uvedené body navzájom nemenili
svoju polohu, skončila táto riskantná situácia bez negatívnych dasledkov. Vždy to však nemusí tak dopadnúť. Preto nedoporučujene pri sledovaní daležitých stavieb tolerovať minimálny počet pevných bodov. Znovu sa ukázalo, že sa vyplatí čo najstarostlivejšie riešiť otázku ich rozmiestenia a ich založenia.
3. Približná metóda skúmania stálosti pevných
výškových bodov [15], [19] sa osvedčila aj v takom
pomerne nepriaznívom prípade ako sa tu vyskytol,
keď sme v druhej etape mohli porovnávať len 3 nezávislé výškové rozdiely.
4. Z hradiska dlhodobých nivelačných meraní sa·
dania je nutné stále sledovať dlžku latového metra
a jej zmeny. Za tým účelom nivelačné laty treba pravidelne pred každým meraním a potom podra potreby, najmenej však raz za týždeň, komparovať s normálnym metrom. Keď hodnota opravy prekročí hranicu danú presnosťou jej určenia, je nutné namerané
prevýšenia opraviť.
5. Pokiar ide o dosiahnutú presnosť, možeme
tvrdiť, že nivelačné merania sme vykonali so základnou presnosťou charakterizovanou strednou (jednotkovou) chybou pre jedno stanovište fF/, = 0,08 mm.
Stredná chyba určovaných sadnutí kolíše okolo hod.
noty 0,4 mm.
.
6. Výsledky merania vodorovných posunov dokazujú, že dokonca v tákých nepriaznivých podmienkach, aké boli v našom prípade (vermi obmedzený
priestor pre trigonometrickú sieť, nepriaznivá konfigurácia terénu a mimoriadne nepriaznivé geologické
pomery), maže sa trigonometrická metáda osvedčiť.
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7. Ukázalo sa, že vplyv chýb v určení zmien polohy pozorovacích stanovíšť móže mať rozhodujúci
podiel na výslednej strednej chybe posunov pozorovaných bodov, charakterizovanej
polomermi kružníc
vpísaných do trojuholníkov chýb. Pri 6. meraní činil
v priemere 0,3 mm a pri 7. meraní 0,6 mm. Empirické
stredné chyby prispasobenia boli však v obidvoch prí.
padoch prakticky rovnaké.
8. V práci (stať 9) sme ukázali nové možnosti pri
odhade presnosti a interpretácň výsledkov, ktoré plynú
z využitia poznatkov publikovaných L. Kubáčkom
[9].
9. Všetky kritéria presnosti zhodrte potvrdzujú,
že sme požadovanú presnosť vodorovných posunov
pozorovaných bodov m", ~ mli <0,5 mm skutočne
dosiahli.
Nakoniec by sme chceli vysloviť názor, že podobné práce by mal geodet vždy chápať ako tvorivú
činnosť, ktorá nespočíva len vo vykonaní meraní a výpočtov. Postupy merania a výpočtov treba podra
daných podmienok pružne a na úrovni modifikovať.
Ďalej treba namerané výsledky analyzovať a bezchybne interpretovať (čo je spojené so solídnym ovládaním teárie chýb meraní).
Za. takých okolností sa geodet maže stať uznávaným partnerom stavebného odborníka, ktorý meranie
zadává alebo preberá výsledky a mažu sa vytvoriť
priaznivé podmienky pre ich vzájomnú spoluprácu.
Takto bolo aj v Sučanoch, kde pri príležitosti odovzdania vodného diela do prevádzky boli geodetické merania posunov vysoko ocenené projektantom, investorom a vykonávajúcim závodom.
Do redakce došlo 21. 7. 1969
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Využití prstencové čočky: s výbojkou
u fotoměřické soupravy eso pro měření
tunelových profilů

Metoda zaměřování profiIů podzemních prostor
pomocí pozemní fotogrammetrie
a řezLl, vytvořených světelnou rovinou, je již známa, poněvadž
tento postup i jím získané výsledky byly již nejednou publikovány. Metoda byla realizována
na
nejrůznějších pracovištích. Jedním z nich je resort
dopravy.

Zde byla vyvinuta a konstruována již v roce 1958
na základě uk,ončeného výzkumného úkolu (prof.
Blahák) měřická souprava ČSD-FST 1. Tato souprava pro měření tunelových profiIfl se montuje na
dva traťové vozíky spojené 12,5 m dlouhým nosníkem a její konstrukce
i technologický
postup
práce byl již popsán Ing. Vyhnánkem [4].
Předmětem mého příspěvku je další vývoj tohot,o
zařízení a praktické výsledky při jeho použití. Zmíněná souprava FST 1, byla zhotovena jako prototyp v dílnách ČSD Mechanizace traťového hospodářství. Při konstrukci optického systému, vytvářejícího světelnou I1ovinu, byla užita prstencová čočka, zhotovenál jako unikátní výrobek firmy VEB
Carl Zeiss JENA (NDR) (obr. 1, 2). Její 'parametry
nebyly známé a další výfJObu se nepodařilo zajistit.
Jako světelný zdmj byla užita žárovka 100 W 12 V, umístěná v posuvné objímce (možnost rektifikace) .
Zavedení této soupravy pro proměi\ování profiIů
železničních tunelů do provozu bylo velkým pokrokem v porovnání s dosavadními postupy. Došlo nejen ke zrychlení práce v tunelu, ale i ke zpřesnění
výsledků. Doba jedné expozice byla 50 vteřin. Poloha každého jednotlivého bodu profiIu byla určena
s přesností ± 3 cm. Přestože souprava FST 1 pracovala s uvedenými výsledky, nebylo účelné se

T.:

Využití
prstencové
soupravy
ČSD pro

čočky
měřen!

s výbo;kou
tunelových
profilů

Ing. Josef Skalický,
Ústřední správa železnic,
Praha

s tímto stavem spokojit. Za prvé prstencová čočka
byla unikátní výrobek a v případě její poruchy by
došlo k úplnému vyřazení celé soupravy z provozu.
Unikátnost čočky znemožňovala rovněž výrobu dalších souprava
další vývoj zařízení o výhodnějších
parametrech.
Za druhé bylo shledáno nutným zavést nový výkonnější zdroj světla, který by podstatně zkrátil expozici. Zkrácení expozice má) totiž
závažný význam pro trvání vlastního měření, které
vyžaduje dopravní výluku.

Dosavadní osvity, řádově kolem jedné minuty, při
zaměřování většího počtu profilů (u delších tunelů)
narůstaly v časové hodnoty, pro něž bylo často
dosti obtížné zajistit potřebné
uvolnění koleje.
Vznikl požadavek upravit čas potřebný pro expozici jednoho profiIu řádově na vteřiny. Obě okolnosti
vedly ministerstvo dopravy k tomu, že zadalo vývOjový úkol Projekčně konstrukčně vývojovému praCJovišti traťového hospodářství v Pardubicích. Ústavem pro výzkum rud v Praze (ÚVR) byl v téže době
řešen úkol státního badatelského
výzkumu "vývoj
fotogrammetrie
v podzemí využitím metody světelných řezů" (řešitel Jan Vlček), přičemž bylo nutno konstruovat a vyrobit vhodnou prstencovou čočku. Uvedený výzkum nebyl sice ještě vcelku uzu-
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bajky vestavěna ,odrazná 'ploška. Jako zdroj napětí
byl užit zábleskový přístroj TR 64, vyráběný družstvem Mechanika, přestože vytválří pouze 40 Wsec.
Vhodnější Kovolux-profi s kapacitou 100 Wsec, odpovídající výkonu výbojky, SEl bohužel přestal vyrábět. Jiný s odpovídajícími
parametry
v současné
době není na trhu. Možný výkon výbojky není tedy
využit.

vřen, ale v problematice
vývoje vhodné prstencové
čočky pro podmínky
dolů byl ukončen. Zároveň
byl též vyřešen vhodný světelný zdroj, jímž se stala speciální výbojka. Výsledky výzkumu ÚVR byly
v zásadě použitelné
pro potřebu resortu dopravy,
ale vyžadovaly další propracovální, jehož se podjaly
obě IOrganizace. Bylo třeba určit vhodné parametry
pro prstencovou
čočku, jejíž výroba byla vyřešena
výše zmíněným výzkumem. Dále bylo třeba vyřešit
osvětlovací
soustavu jako kombinaci mžikové výbojky a trvale svítící bodové žárovky, vhodné pro
průběžné sledování anomálií pr:ofilu tunelové trouby. Jiným požadavkem byla šíře světelné stopy, promítané na stěnu tunelu. Při vzdálenosti od zdroje
4,5 m neměla překročit 20 cm. Toto kritérium bylo
stanoveno s ohledem na průměrný rozměr tunelové
trouby.

Pro opticklou soustavu byla stanovena zásada, aby
stopa vytvořená bodovým zdrojem, žárovkou, neovlivňovala kvalitu fotograficky zaznamenaného
profilu, vytčeného bleskovým světlem. Poměr světla ze
žárovky a výbojky by při Elxpozici 1/25 vteřiny v podstatě stačil pro splnění tohoto požadavku, pokud
by ovšem nedošlo k nežádoucím
reflexům na případných lesklých plochách. Protože tuto eventualitu není možno vyloučit, bylo v ÚVR vyrobeno
speciální spínací reléové zařízení a miniaturní zpožďovací vypínač. Tím bylo vyřešeno plynulé zapínání a vypínání jednotlivých
světel při expozici.
Při stisknutí spouště zpožďovacího vypínače dochází nejprve ke zhasnutí
žárovky, pak k otevření
uzálvěrky fotopřístroje
a vlastnímu odpálení blesku.
Uvedený vypínač se připevňuje do fotopřístroje
obdobně jako drátěná
spoušť. Po jeho uvolnění se
opět rozsvítí žárovka.

Vzhledem k předpokládanému
pracovnímu postupu s výbojkovým zdrojem světla neměla být doba
potřebná k nabití kondenzátoru
bleskového zařízení delší než deset vteřin. Pro získání dokonalého
fotografického
obrazu stopy světelné roviny bylo
shledáno
vhodným vyloučit v okamžiku expozice
stopu, vytvořenou
trvale svítícím
zdrojem
(žárovkou).
....fJ

Vyrobit prstencovou čočku z loptického skla v našich podmínkách
je nemožné. Bylo proto využito
mechanických
i optických vlastností
organického
skla, z něhož byl potřebný tvar zhotoven soustružením s nálsledujícím
vyleštěním.
Čočka se plně
osvědčila. K,ombinace impulsní výbojky a projekční
žárovky byla vyřešena tak, že každý z těchto zdrojů
má svou prst1encovou čočku, konstruovanou
s ohledem na světelný zdroj (obr. 3, 4). Obě dohromady
jsou spojeny do optické soustavy nastavené tak, že
obě promítané stopy se k sobě maximálně přibližují
ve vzdálenosti
4,5 m od světelného zdroje.
Jako zdroj světelných záblElsků byla užita v ÚVR
již vyzkoušená
výbojka typu G 314 Pressler.
Za
zdroj trvalého světla slouží žárovka 12,5 V - 35 W.
Při laboratorním
zkoumání zábleskové roviny bylo
zjištěno, že pm vytvoření světelné stopy požadovaných vlastností
bude třeba doplnit prstencovou
čočku štěrbinovou clonkou o šíři 2,5 mm. Pro zvýšení intenzity blesku byla do otvoru prstencové vý-

Měřický snímek se získává fotopřístrojem
Exakta
Varex Ila s objektivem BLotar 1: 2,8. Jako negativní materiál se ukázal nejvhodnější
film F'omapan 30 s citlivostí 30 Din, vyvolávaný v rentgenové
vývojce po dobu deseti minut. Výsledky dosažené
tímto postupem dávají jasný, dobře patrný obraz
signalizovaného
profilu.
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Při prototypové zkoušce vyvinutého optického
členu s výbojkou byly kromě kontroly celého zařízení prováděny snímky pracovního času. Byl zaměřován tunel 400 m dlouhý v traťovém úseku Kralupy nad Vltavou-Nelahozeves.
Zde bylo zaměřeno celkem 80 profilů vzdálených po pěti metrech.
Do doby potřebné pro celé zaměření byla zahrnuta
doprava celé soupravy na motorových vozících ze
železniční stanice Nelahozeves k tunelu a zpět a
justáJž celé soupravy na trati před vlastním měřením. Dále pak technologické přestávky v práci při
prfijezdu vlaku po sousední koleji a vlastní pojezd
celého zařízení mezi jedl1iOtlivými profily. Celá
zkouška byla prováděna za velmi nepříznivých povětrnostních
podmínek.
Teplota
vzduchu
byla
-15°C a měření se provádělo v době kolem 24. hodiny, po dlouhotrvajícím a únavném čekání na povolení zkoušky v tunelu. Při tomto proViOzním ověření bylo zjištěno, že zaměření jednoho profilu
v tunelu trvalo prfiměrně 42 vteřin. Z porovnání
této doby s dobou dříve potřebnou k zaměření jednoho profilu vyplývá, že bude možno při 100 ~rofilech zkrátit výluku koleje v prfiměru o 1,5 hodmy.
To je podstatné pro lepší využití celé soupravy
ČSD FST 1. Až dosud bylo často dosti obtížné zajistit povolení výluky kolej1e, popřípadě trakčního
vedení. Kromě toho dochází k výrazné úspoře vlastního pracovního času celé obsluhy fotogrammetrického zailízení. Úspora ze zavedení výbojkového
osvětlení je patrná z náisledující úvahy. Proti původnímu času, potřebnému pro expozici 60 vteřin,
bylo dosaženo prakticky 99% zkrácení. Uvažujeme-li sto profilů, vychází pro dosavadní čočku
s bodovou žárovk,ou sto pracovních minut. Při použití nového optického členu s výbojkou (expozice
1/25 vteřiny)
pro stejný počet profilfi se potřebuje
25 vteřin. Časová úspora expoziční doby je pro sto
zaměřlovaných profilů prakticky 99 minut. To je
ovšem třeba uvažovat ve vztahu ke všem pracovníkfim. Při vlastním fotogrammetrickém
měření se
účastní následující pracovníci:
dva fotogrammetři

úspora

a

99 minut

čočky
měřerí

s výbotkou
tunelových
profilů

Celkově je tedy možno vyjádřit finanční úsporu,
vyplývající ze zavedení nově vyvinutého .optického
členu pro každých sto profilfi takto:
dva fotogrammetři
(pracovníci
Geodetické kancelálře)
čtyři pracovníci tra ťové distance
pohonné hmoty
náhrada za výluku koleje

72,60
118,80
33,1625,-

celková finanční
profilech je

1849,40 Kčs.

Kčs
Kčs
Kčs
Kčs

úspora při sto

Zvláště výrazný mzdíl je v porovnání 5 dosavadní, někde dosud používanou metodou polárnL Při
tomto p'ostupu se užívá speciálně upravené měřicl
zařízení. Složení pracovní skupiny je obdobné. Zaměření jednoho profilu tímto postupem trvá prfiměrně deset minut. Vyjádřeno ve finančních nákladech na mzdy a úhradu výluky koleje, vychází
celkem 183,50 Kčs za jeden profil. POfiovnáme-li uvedené Výsledky, vychálzí úspora v nákladech 165,Kčs pro každý zaměřovaný příčný profil. Kromě
toho je zde nesporný rozdíl mezi kvalitou konečných výsledkfi. Zatímco polá:rní metoda umožňuje
pouze bodové zaměření, získáme při fotogrammetrickém zaměření celý profil včetně polohy koleje
a případně troleje s přesností
± 3 cm. Bodové
zaměření přináší navíc při obtížných pracovních
podmínkách (práce za· tmy) dosti častou možnost
výskytu nahodilých chyb. Je-li potřeba znát detailnější prfiběh profilu, musí se zaměřit větší množství
bodfi. To pochopitelně podstatně prodlužuje praoovní čas. Navíc případné anomálie mohou při grafickém zpracování v kanceláři vyvolat nejistotu
k zaznamenaným souřadnicím.
Uk'ončený vývoj nové optické soustavy s výbojkou přinesl tedy podstatné úspory a zároveň otevřel řadu dalších možností k úplné mechanizaci
celé profilovací soupravy ČSD FST 1.
Do redakce

I

došlo 30. 7. 1969.

=

198 minut

Lektoroval: Ooe. Ing. Or Miroslav Hauf, CSc., FSv ČVUT
v Praze

=

198 minut

Literatura:

řidič motorového vozíku
se závozníkem
dva členové bezpečnostní

celkem pro všechny
pracovníky
Za práci fotogrammetrů
účtuje Geodetická kancelálř 22,- Kčs za jednu hodinu. Traťová distance
ČSD za práci svých zaměstnanců 18,- Kčs. Za použití motorových vozíkfi se proplácí pouze náhrada
za spotřebované pohonné hmoty. Ta je za j1ednu
hodinu přibližně 20,- Kčs. Dále je nutno při celkovém hodnocení uvážit předpokládané náklady na
výlukovou dobu, to je. čas, kdy je trať vyřazena
pro ostatní dopravu. Ty jsou pochopitelně závislé
na intenzitě provozního zatížení trati a též na tom,
zda je trať elektrifikována.
Cena za jednu hodinu
- výluky se pohybuje okolo 1500,- Kčs u silně proViOzovaných tratí a 470,- Kčs u tratí se 40 až 50
vlaky za 24 hod. Pro ekonomickou úvahu byla vzata prfiměrná částka z obou těchto hodnot 985,Kčs.

[1] B I ahá k, V.: Měření deformačních změn tunelových
staveb.
(Sborník Vysoké školy dopravní 3, r. 1961)
[2] VI č e k, J.: Fotogrammetrie v podzemí, přístroj k fotogrammetrickému
Zlaměřování šachet.
(Výzkumná zpráva ÚVR 1968)
[3] V I č e k, J.: Závěrečná zpráva o řešení výzkumného
úkolu č. 3-12-268. ÚVR. 1968.
[4] Vy h n á n e k, V.: Zaměřování příčných tunelových
řezfi železničních tunelfi.
(Geodetický a kartografický obzor 1966, str. 40-41]
[5] Vy h n á n e k, V.: Referát na mezinárodním
fotogrammetrickém sympóziu v Praze.
[6] S k a 1 i c k ý, J.: Závěrečná zpráva o řešení resortního úkolu R-O-Ž 13/18. 1968.
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Doc. Ing. Juraj Šolc, CSc.,
Katedra geodézie SVŠT v Bratlslave

Dánsko, skoro 5 miliónový severský štát, je známe vyspelou polnohospodárskou
výrobou. Produktivita práce v polnohospodárstve stúpla za posledných 15 rokov 2,5krát. Menej je však známa tendenciou industrializácie tejto zeme, napriek tomu,
že nemá ani surovinovú ani energetickú bálzu. Jeho
priemysel zamestnáva teraz už ďaleko viac ludí
ako pofnohospodársvo. Za posledných 15 rok ov sa
zdvojnásobil
export vyvážaných
priemyselných
výrobkov.
Autor článku pri príležitosti zasadnutia Stálého
výboru FIG (Medzinárodná
federácia
geodetov)
v Kodani v dňoch 2.-4.
júna 1969 mal možnosť
zoznámiť sa stručne i s niektorými ich geodetickými pracoviskami a tak si utvoriť obraz o geodetických prájcach a organizaciach v tejto krajine. I keď
ide o poznatky zo štátu s odlišným politickým zriadením, niektoré poznatky a zásady sú platné všeobecne a bolo by možné využiť ich aj u nás.

Z geodetického hradiska si zasluhuje pozornosť
v Dánsku evidencia nehnutelností
čiže kataster,
ktorého počiatky sa tiahnu až do XVII. storočia.
Prvý súpis pozemkov s vyznačením ich vlastník ov
bol vyhotovený v r. 1660 (podla priznania samotných držitelov pozemkov). Hodnotu pozemkov a
čistý výnos vyj adrili v "Hartkorn" -e v hodnote
pšenice. Tento jednoduchý súpis zakladajúci sa len
na písemnom elaboráte zakrátko nevyhovoval požiadavkam praxe a preto už koncom XVII. storočia vyhotovili nový súpis spojený s jednoduchým
zameraním pozemkov tzv. "register z r. 1688".
Samozrejme ani tento sposob evidencie pozemkov
nemohol dlho vyhovovať na vyrubovanie daní. Bo10 potrebné vyhotoviť evidenciu na základe mapových podkladov. Oslobodenie dánských rol'níkov
v r. 1788 zo závislosti na majitel'och latifundií dalo
podnet k mohutnému rozvoju polnohospodárstva.
Uskutočnila sa v zemi rozsiahla pozemková reforma. Začiatkom minulého storočia sa rozdelili latifundia, rol'níci si postavili nové budovy vonku na
rortach a tak vznikli samoty typické to osídl'ovacie formy pre dálnsky vidiek. Všetky tleto zmeny
vyžadovali presnejšie mapové podklady ako tomu
bol o predtým. Mierka máp vyhotovených v tomto
období bola 1: 400 - vyhotovené stolovou metódou. Po príslušnej revízii začali ich používať aj
pre evidenčné resp. katastrálne
účely. Niektoré
z nich sa používajú ešte aj dodnes.
Medzníkom vo vývoji evidencie nehnutelností a
katastrálnych
meračských prác v Dánsku bol rok
1805, odkedy možno hovoriť už o j e dno tne j
k a t a str á lne j s I u ž b e. Už v r. 1806 vydali nariadenie pre jednotné katastrálne mapovanie a po
skončení tohoto mapovania zaviedli nový katast-

rálny systém a zdanenie pozemkov pod odznačením "matrikel 1844". Od r. 1919 katastrálna služba
má! samostatnú právnu a výkonnú moc v rámci M in i s t e r s t v 'a p o I noh o s pod á r s t v a, ktoré
reprezentuje
K a t a str á lne
r i e di tel s t v o
(Cadastral Directory) v Kodani. Organizáciu a kooperáciu geodetických zložiek v Dánsku, ich vzajomnú pasobnosť a vykonávané práce sú uvedené
na obr. 1.

Katastrálnu službu v krajine riadi K a t a str á ln e r i a d i tel s t voso
silne centralizovanou organizáciou pre celé územie Dánska, okrem územia
mesta Kodaň, Frederiksberg
a časti južného Jfitlandu. Vykonáva prevážne evidenciu nehnutefností
(zameranie),
nové meranie a úpravu pozemkov.
Tleto práce vykonávajú zčasti vlastní zamestnanci jednotlivých
geodetických
úradov a prevážne
civilní geodeti (prípadne
geodetické
družstvá).
Evidenciu zmien nehnutefností
vedú systematicky
už od r. 1810. Podla informácií po úradnom schválení zmeny nehnutelnosti
(po stránke technickej
alebo prálvnej) alebo jej držitefa sa táto zmena
zakreslí do evidenčne; mapy a katastrálne; knihy
parciel v priebehu niekolkých dní a najneskar do
jedného týždňa. Je pritom zaujímave, ako jednoduch o a rýchle vedia zmeny v nehnutelnosti v písemnom elaboráte katastrálnej
knihy parciel spHť
až do XVIII. storočia.
K evidencii nehnutelností
patria aj zmeny vo
vlastníckych vzťahov. V r. 1845 vydali zákon, ktorý nariadil vytvorenie pozemkovej knihy a upravil jej pasobenie ako aj súčinnosť. Nový katastrálny zákon z roku 1926 ešte upravil spasob záznamu
do pozemkovej knihy ako aj spresnil vzájomný
vzťah k pozemkovému katastru čiže ku geodetickým úradom (odpovedajú približne naším strediskám geodézie). Pozemková kniha a evidencia nehnutelností mažu používať len presné zhodné mapy. Pozemková kniha je povinná ihneď prebrať
všetky mapové podklady a údaje od pozemkového
katastra.
V Dánsku raznymi nariadeniami
sa snažia zabraňovat ďalšiemu drobeniu pozemkov. Pre lesně
celky je najmenšia výmera 50 ha. Napriek velkému snaženiu a raznych nariadení sa nepodarilo
zamedziť drobeniu. Ročne vzniká 40 až 50 tisíc nových parciel. Na vidieku skoro všetky práce spojené s delením pozemkov a iné notársko-technické
práce vykonávajú civilní geodeti. Geodet na základe objednávky
organizácie
alebo súkromníka
v spolupráci s geodetickým úradom maže vyhotoviť elaborált na
r o zde len i e p a vod n e j
par cel y len po súhlase nasledovných inštitúcií:
-

M i e s tne hon á rod n é h o v Ý bor u,
Okresného
národného
výboru,
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dánsky štát
I
zákonodárne
inštitúcie

Ministerstvo

financií

evidencia
nehnutefností

I

,

výkonne
inštitúcie

I

MNO

I

I

Geodetický ústav

I-

súkromnÍ geodeti
miestne geodet. úrady

u p r e o c hra

n u p r í rod

Okresnej
komisie
pre
a pozemkové
úpravy,
O k r e sne

j spr

á vyl

-

Ú

rad

u p r e o c hra

/-

y,

urbanizmus

e s o v,

O k r e sne j z d r a v o t n í c k e j
nic k e j spr á v y,
n u pad

a

h y g i e-

y.

V južných o b 1 a s t i ach J i.it 1 a n d u, ktoré patrilo v rokoch 1864-1920 k Nemecku, organizácia
a činnosť geodetických úradov sa nezmenila ani po
prinavrátení
Dánsku. V tejto oblasti vlastnícke
vztahy eviduje katastrálny
Úrad. Ďalší rozdiel je
v tom, že všetky zmeny úradne zamerajú a vyhotovia príslušný elaborát sami pracovníci geodetických úradov (je ich spolu 5). Táto na prvý pohJad
zarážajúca skutočnosť bola vysvetlená a zdavodnená! nasledovne. AkékoJvek zmeny vo vykonávaní
evidencie a katastrálnych
prác treba veJmi zvážiť,
čo do efektívnosti, nutnosti a účelnosti. U n á h 1 en é a n e p r e mys 1e n é z m e n y mažu zapríčiniť veJké škody a neporiadky. Evidenciu nehnutelností treba na druhej strane zmodernizovať, aby
-

čo najviac slúžila súčasným
nosti (stavebno-investičným,
tistickým účelom a pod.),

I
Katastrálne

triangulácia VPN, PN
mapovanie v stredných
mierkach

Ú rad

Ministerstvo
polnohospodárstva

problémom spoločplánovacím,
šta-

sa vykonávala čo najrýchlejšie
a najlacnejšie,
čo je možné len pri používaní počítačov.

Staré katastrálne
mapypre
vonkajšie hony sú
v mierke 1: 4000, pre zastavené časti obcí 1 : 2000

riaditerstvo

I. mapovanie
a) vedenie kat. knihy
parciel
b) mapovanie
I : 800, I : 1000
1 : 2000, 1 : 4000
II. zameriavanie zmien
v nehn.
III. nové meranie

I

I

Ministerstvo
spravodlivosti
I
Okresný súd
pozemková kniha
a) údaje
b) vlastník
c) ťarchy
t

a pre mestá v mierke 1: 800. SÚ vyhotovené prevažne metódou meračského
stola. Často mapové
listy nie sú orientované na sever, ale stočené, pre
lepšie umiestnenie územia obce, n i e s ú v Yh 0t o ven é v s ú v i s lom z obr a z e n í. Katastrálne mapy sú značne kolorované
(budovy, cesty,
rozdelenie parciel atd.). Samostatné čísla {register nr.} majú hony, ktoré sa delia na parcely označené pod deliacou čiarou príslušnými písmenami.
V minulosti všetky polné cesty v krajine patrili
susedným majiteJom. Začiatkom tohoto storočia sa
všetky cesty zmapovali (číselnou metódou) v mierke 1: 1000 za účelem vyvlastnenia. Týmto elaborátom sa dostalo do rúk geodetov nových meračských podkladov z celého územia štátu, ktoré sa
vermi výhodne využívajú aj v súčasnej dobe.
Staré katastrálne
mapy boli vyhotovené v bezpro j e k č ne j sústave. Od roku 1933 používajú
k o n for m n é k u žer o v é z obr a z e n i e, pričom kuželová! plocha pretína povrch Zeme. Najvačšie d 1 ž k o v é s k r e s len i e neprevyšuje pomernú chybu 1 : 20000. Celé územie štátu je v je dn o m k vad ran t e.
N o v é k a t a str á 1n e map o van i e sa vykonáva prevažne v mierke 1: 1000 tak pre zastavené plochy, ako aj pre vonkajšie územie menších
miest a obcí. SÚ vyhotovené už v s Ú v i s lom
z obr a z e n í a v jednotnom klade Ustov. Metóda
lch vyhotovenia je fotogrametrická
alebo kombinovaná. Fotogrametrická
technológia
vyhotovenia
katastrálnych
máp ani v Dánsku nie je jednotná
a musí byť vyznačená na každej mape. To isté je
aj s vyznačením, kde boli merané len okapy budov
a kde vlastné rohy múrov. Kombinovaná metóda
merania polohopisu katastrá',lnych máp bude uvedená v stati 5.
Grafické spracovanie máp je velmi pekné. Popis
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a čísla vyhotovujú výhradne systémom "Letraset
tak na zaistený papier, ako na astralonové fólie.
Pri fotogrametrickom
vyhodnotení
registrujú
aj
súradnice príslušných bodov a výmery počítajú numericky.
Prl mapovaní vo velkých mlerkach bolo pozorovat tendenclu zachovanla starého systému mAp aj
s príslušn'9ml, už prekonan'9ml
a nemodern'9ml
prvkaml a vhodne ich udržlavat pokial sa to javí
účeln'9m. VHčšina zásahov do star'9ch máp negatívne ovplyvní ich presnosť a pritom nepridá podstatne na ich použivatelnosti.
Nové moderné sposoby a met6dy treba vplnej miere použH prl novom meraní a mapovaní. Nové mapovanle v Dánsku sa nevykonáva vo velkej miere, ale pritom sústavne podla daných možností, ktoré vykonávajú
buď samotné katastrálne
úrady, alebo súkromé
geodetické kancelárie [družstvá).

Kodaň, ako miliónové mestá vobec, má vlastný
M e s t s k Ý g e ode t i c k Ý ú rad R dvomi oddeleniami
katastrálnym
a
- meračsk'9m.

K a t a str á lne
odd e len i e sa zaoberá evidenciou nehnutelností
a vedie ..katastrálnu
mapu.
Pre zaujímavosť uvediem v ďalšom, aký je postup
pri odpredaji pozemku zo strany katastrálneho
oddelenia:
1. Vyhotovenie návrhu na odpredaj.
2. Vyjadrenie a súhlas Útvaru hlavného architekta.
3. Prešetrenie predaja po právnej a technickej
stránke včítane výpisu všetkých predchádzajúcich zmien v minulosti (obr. 2).
4. Kontrolné meranie v teréne a vyhotovenie
vložky do katastrálneJ knihy parciel.
5. Vyhotovenie rozhodnutia
[obr. 3).
Príklady alebo vzory uvedené na obr. 2 a 3
neznájzorňujú púhy predaj celého pozemku, ale
rozdelenie povodnej parcely č. 3845 na dve nové
Dánsko má mapové diela stredných
mierok
parcely č. 3845 a 5945. V Kodani pri delení parcel : 20 ODD,1 : 25000 [vojen. NATO mapa), 1: 40 000
ly staré číslo ostane pre jednu časť novovzniknua 1: 100000. Mapovanie v stredných mierkach vytej parcely a druhá časť dustane nové parcelné
konáva tak pre vojenské, ako aj pre civilné zlož.
číslo. Dokumenty uvedené ad 4 a na obr. 4 tvoria
ky výhrad ne G e ode t i c k Ý úst a v _ Geodetic
každá jednu vložku katastrálnej
knihy parciel [po
lnstitute, ktorý patrí do kompetencie MNO. Tvorí
rozdelení). Vlastná katastrálna
mapa [obr. 5) je
prakticky akési oddelenie MNO ako napr. Ordnanskoro len druhotným
dokumentom
pre grafické
ce Survey vo Velkej Británii. Hoci netvorí v praznázornenie.
vom slova smysle súčasť armády, zamestnanci sú
V Kodani e v i duj ú s a aj byt Y v súkrompredsa zčasti vojenské osoby. Okrem mapovania
nom vlastníctve. Na obr. 6 je uvedený prehfad byv stredných mierkach Geodetický ústav vykoháva
tov celého domu s vedlajšími miestnosťami podla
ešte všetky druhy geodetických
prác súvisiacich
jednotlivých poschodí v mierke 1: 250. Okrem tos polohopisnými a výškopisnými základmi - bodo- " ho má ešte každý byt svoj samostatný plán v miervým polom a s výskumom najma v odbore vyššej
ke 1: 100 s príslušnými údajmi. Celý elaborát togeodézie. V súčasnej dobe sa zaoberajú mapovaním
hoto domu tvorí jednu vložku v katastrálnej
knihe
G r ó n sk a.
parciel [matr. nr.}. Na základe meraní sa vypočí-
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tajú plochy vlastných bytov a spoločných miestnosU (schodište, chodba a pod.), ktoré sa a11kv6tne pridelujú k jednotlivým plochám bytov. Geodeti musia preto vyhotovovať aj rezy budovami.
1 m2 pozemku v strede mesta stojí okolo 1500 DK,
čo je pomerne nízka cena oproti iným velkým
mestálm. Všetky geodetické práce spojené s evidenciou nehnutelnosU na území mesta Kodane mažu
vykonávať len zamestnanci Mestského geodetického úradu (tak isto ako napr. v Bavorsku v NSR).
Meračské
oddelenže
meria, udržuje a eviduje
všetky polohopisné a výškopisné body na území
mesta a vyhotovuje technickú mapu mesta v mierkach: 1: 200 alebo 1: 250 v strede mesta a 1 : 500
alebo 1: 1000 v okrajových štvrtiach mesta. Technické mapy miest majú aj výškopis. Z originálnych technických
máp sa vyhotovujú odvodené
mapy v raznych menších mierkach.
6. Ostatně zložky
Mnoho geodetov je zamestnaných v raznych podnikoch, úradoch, projekčných, stavebných a iných
organizáclach.
Ich činnosť je podobná ako u nás.
vývoj novodobÝch, nákladných geodetických prístroj ov, enormné nároky na zrýchlenie meračských
a vyhodnocovacích prác (a s tým súvisiace velké
l.nvesUcle) značne vplývajú aj na c t v i I n Ý c h
g e ode t o v. Na vidieku, kde sú menšie nároky na
rýchlosť a množstvo geodetických prác ostali jednotliví civilní geodeti. Vo vačších mestách vznikalú buď velké s ú k r o m n é g e ode t i ck é k a ncelárie
(ako napr. v NSR), alebo geodetick é ú č a s ti n á r s k e s p o 1o č n o s t i ( geodetické

družstvá).

V Dánsku aj civilní geodeti vo velkej miere používajú 1e tec k ú fo t o g r a m e t r i u. Zalietavanie alebo len zapožičanie fotogrametrického
lietadIa robí F o t o g r a m e t r i c k Ý úst a v Air
Survey Institute. Vyhodnotenie leteckých snímok
vykonávajú
aj fotogrametrické
družstvá (napr.
v Kodani sú triI. Členom
družstva
maže byť
len skončený geodet, akciový účastník s minimálnym vkladom 500 DK. Bo11 sme na návšteve u najvl!čšleho fotogrametrického
družstva, kde majú 7

univerzállnych vyhodnocovacích
prístrojov
a iné
najmodernejšie
prístrojové vybavenie na zabezpečenie čo najrýchlejšieho
vyhotovenia
požadovaných podkladov. Vykonávajú najnáročnejšie
a najzaujímavejšie
práce ako napr. vy tyč o van i e
dl h Ý c h m o s t o v, podpovrchového
tunela pre
spojenie so :Švédskom a pod. Vyhotovujú razne
druhy máp velkých mierok od 1: 200 do 1: 5000.
Katastrálne
a technické mapy miest vyhotovujú
zvačša kombžnovane.
Po cestách, uliciach sa vedie
polygónový ťah, identifikovatelné
body (rohy parciel a pod.) a iné d61ežité a lahko zameratelné body sa zamerajú polárne (klasicky). Súradnice všetkých týchto bodov sa vypočítajú a vynesú spolu so
sekčným rámom a polygónovými bodmi do pracovnej mapy. Súradnice identifikovaných
bodov slúžia
ako vlicovacie body pri fotogrametrickom
vyhodnocovaní polohopisu. Tam, kde hranica alebo situácia je nejasná pre porast alebo iné prekážky, označí sa miesto zelenou čžarou a doplní v teréne evidenčným sys.témom.
Od mapovania klasickým spasobom aj v Dánsku
sa ustúpilo, čo je dnes do určitej miery celosvetová tendencia. Kombinovaná met6da - f o t o g e od é z i e v mnohých štátoch sa čoraz viac používa
pre mapovanie vo velkých mierkach (napr. MTIR)
a bude potrebné sa zp.mýšlat o jej používaní aj
\l nás.
7. Automatizácia

a vfch'ova

Všetky geodetické pracoviská sa vyznačujú snahou zavádzať a u tom a ti z á c i u a m ech a n iz á c i u do všetkých oblastí geodetických
prác.
Pri zavádzaní automatizáicie postupujú velmi rozvážne podla svojích možností. Najvačší problém
je organžzačná prestavba a jej zabezpečenie, čo je
nutným predpokladom a sprievodným zjavom automatizácie.
Na masové používanie počítačov pre bežné geodetické výpočty (výpočet súradnic bodov pretínaním a pod.) pristúpili napr. geodetické družstvá
len po zriadení a vyriešení celého účastnickeho
systému. výpočtové
stredžsko má počítač IBM General Electric a telexové spojenie s' účastníkmi (je
ich pár sto v Kodani). Autor pri návšteve fotogrametrického družstva mal možnosť sledovať celý
spasob zadania výpočtu obojstranne orientovaného
polygónového ťahu s dvomi bodmi. Po zadaní úlohy za niekolko minút sa vrátili (tiež telexovým
systémom)
vypočítané
súradnice
bodov, úhlový
uzáver a polohová! odchýlka. Daležitá je pritom
stránka finančná. V Kodani účastnici platia za výpočty nasledovne:
a)nájom
za počítač je 750 DK mesačne,
b) telefonovania do výpočtového strediska,
c) za čistý čas výpočtu počítačom sa platí
0,50 DK/sec,
d) za zapojenie 2,00 DK/minuta.
Minimálna mesačná položka za cI, d) musí byť
1500 DK. Pri zadanej úlohe zapoj()vací čas bol 3
minuty + telefonovania
= 6,25 DK a výpočtový
čas bol 4,5 sec = 2,25 DK. Je to velmi výhodný
spas ob tak čo do rýchlosti ako aj efektívnosti. Pre
porovnanie uvádzam, že pržemerný
plat žnžžnžera
je okolo 3500 DK. V tomto prípade geodetické výpočty nie sú odtrhnuté od pracoviska· ani časove, ani
priestorove. Účastník pritom má pocit, ako keby
celý počítač slúžil len jemu samému.
V súvislosti so zavádzaním počítač ov do. geode-
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hneď riešiť aj sposob spo;enia
s účastníkmi
a z toho vyplývajúce ďalšie následky organizačné (zabezpečenie
plynulého toku bezchybných informácií, kontrola
a sposob vrátenia vypočítaných hodnot atď.).
V Ý c h o v a i n ž i n i e r s k Ý c h k áld r o v sa
koná na dvoch univerzitách. Bežných geodetov vychovávajú na Vysoke; škole pol'nohospodárske;
a
veterinárne;
v Kodani. Výchova trvá 5 rokov, priemerný počet poslucháčov je 30 - prihlási sa ich
na odbor okolo 70. Okrem základných
disciplín
(matematika, fyzika, matematická
štatistika atd.)
majú prevažne
praktické
disciplíny
geodetické,
urbanistické a právne. V porovnaní s naším štúdiom majú nepomerne viac praktických
disciplín,
cvičení a praxe a skoro žiadne teoretické disciplíny ako geodetická
astronómia,
vyššia geodézia,
matematickál kartografia
a pod. Špecialistov pre
geodetické
základy
vychovávajú zvlášť na univerzlte, ročne priemerne ich končí 1-3. Toto je tiež
jeden zo sposobov vychovávať špecialistov-geodetov a zamerať štúdium prevažne na to, ČO budú
absolventi robiť v praxi.
Autor za krátky čas svojho pobytu nemal možnosť hlbšie vniknúť do problematiky
jednotlivých
geodetických pracovísk, nazdáva sa však, že uvedené informácie poslúžia naším geodetom utvorit
si obraz o geodetickej službe v Dánsku.
Do redakcie došlo: 25. 1. 1970.
výpočtového

strediska

Lit e r a t ú r a:
Br y c h t a, V.: Zasedánl Stálého výboru FIG v Kodani,
,GaKD roč. 1969/9
R a u m, F.: A dán Wldmérés, Geodézla és Kartografla
roč. 1969/5
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Historický

Od výjdenia prvej mapy Uhorska, ktorú v roku 1513
vypracoval latinák Lazarus, až do konca 18. stor.
sa temer nič nezlepšilo na kvalite mapového obrazu
tejto krajiny. Mapy v tom čase vznikali zvačša bez
toho, že by autori poznali terén.
Prelom v tomto smere znamená vynikajúci kartograf, Slovák Ján Lipský. Narodil sa v Sedličnej pri
Trenčíne 10. apríla 1756. Po absolvovaní základ.ných
škol v Lučenci a v Trenčíne ako i lýcea v Bratislave,
prijali 17-ročného Lipského na vojenskú akadémiu
vo Viedenskom Novom Meste. Lipský, ktorý obruboval prírodné vedya najma matematiku, sa tu po prvý
raz stretol prakticky s kartografiou. Zaradili ho totiž
do vojenskej kartografickej komisie, ktorá sa zúčastňovala prác na I. vojenskom mapovaní. Túto komisiu
viedol plukovník Andreas von Neu (1731-1803).
Lipský pracoval v komisii až do ukončenia prác
v roku 1785, ale o rok neskor komisia zasa pracovala
na ekonomickom mapovaní. V roku 1787 túto prácu
prerušila vojna s Turkami [5; 10; 13].
Po uzavretí mieru s Turkami v roku 1791 začal
Lipský zbierať materiál, na podklade ktorého mienil
zostaviť mapu Uhorska. Chcel ňou doplniť vačšiu
prácu vojenského charakteru, ktorú hodlal napísať.
V roku 1794 sa Lipský stretol teraz už s generálom
von Neuom, a tento mu radil, aby mapu nerobil iba
ako prílohu ku knihe, ale aby ju vypracoval ako samostatné dielo [5: 8; 13].
Lipský sa rozhodol, že pristúpi k tejto práci najlepšie ako len bude možné. Chcel, aby jeho mapa
bola nie umeleckým, ale vedeckým dielom. Opieral
sa preto o poznatky vedy a nadvazoval styky s viacerými vedcami. Jeho najvačším poradcom a inšpirátorom bol matematik a astronóm, zakladateI a riaditeI
hvezdárne v Gothe, bratislavský rodák Franz Xaver
von Zach (1754-1832). Na príprave mapy pracoval
Lipský húževnato a tejto práci venoval všetok svoj
voIný čas. Na svojich služobných i súkromných cestách zbieral materiál pre svoju mapu. Boli to náčrtky
i mapy jednotlivých území. Práca to bola skutočne
náročná, najma, keď si uvedomíme, že Uhorsko bolo
veIkým územím [5; 8].
V tom čase zhotovovali mapy už i pomocou triangulácie. Bol to sposob síce vynikajúci - veď sa používa
dodnes -, ale veImi nákladný. Lipský sa musel vzdať
tejto metódy. Opieral sa preto o sieť pevných
bodov, ktorých polohy boli určené astronomicky.
K dispozícii mal však málo takých bodov. Boli to
najprv mestá, v ktorých boli hvezdárne (Trnava,
Jáger, Kluž, Budín a Alba Julia) a potom určenia
poloh od starších autorov (Mikovíni,
Ackner,

l:.ubomfr Viliam Prikryl,
ústav 5AV, Bratislava

HelI, Liesganig,
Barcellini).
Bolo i niekoIko
údajov od neznámych autorovo Tieto údaje však neboli všetky spoIahlivé a správne. Pri niektorých dosahovala chyba až 20' [3; 6; 9]. Lipský potreboval
tieto údaje doplniť, a preto sa obrátil na vynikajúcich
astronómov ako boli Taucher
v Budíne, Triesnecker vo Viedni a Zach v Gothe, ale márne. Potom
za pomoci Ludwiga von Schediusa,
profesora na
univerzite v Pešti, sa obrátil na palatína Jozefa a ten
mu intervenciou u kráIa zaistil vyslanie astronomickej
expedície. Expedíciu, ktorá mala určiť Lipským vyznačené body, viedol adjunkt budínskej hvezdárne
Chorvát Mirko Daniel Bodganié
(1762-1802).
Hlavnými prístrojmi expedície boli Dallonov teleskop,
kvadrant a chronometer. Bogdanié meral polohy postupne v Rijeke, Karlobagu, Dubici, Petrovaradíne
Zimuni, Oršove, Segedíne, Déde pri VeYkomVaradíne
Satu Mare, Marmarošskej Sihoti, Tokaji, Košiciach,
Čadci a v Skalici. Merania však neboli všade úspešné.
Často mu prekazili pozorovanie poverčiví občania,
alebo nepriazeň počasia. Na viacerých miestach sa mu
podarilo určiť iba zemepisnú šírku [1; 3; 4; 6; 13].
Nedostatkom bolo najma to, že Bodganié neurčil zemepisnú dížku Petrovaradína, ktorý chcel Lipský
používať spolu s Budínom ako hlavný a východiskový
bod na svojej mape. Snažil sa o znovuvyslanie expedície. Dokonca sa podarilo túto expedíciu i lepšie
vybaviť, a to zrkadlovým sextantom a anglickým
chronometrom. Po Bogdaniéovej smrti sa musel ujať
vedenia expedície sám Lipský. Hlavným cieIom
expedície bolo teraz určiť zemepisnú držku Petrovaradína [6]. Astronomických operácií pre potreby
Lipského práce na mape Uhorska sa zúčastnili i Zach
a ruský astronóm Seetzen, ktorí určili polohy Banskej Štiavnice, Bratislavy, Vácova a Pešti. Niektoréz týchto údaj ov však už Lipský nemohol použiť, lebo
ich dostal už po ukončení prác na mape [3; 4; 9].
Na základe presne určených bodov vypočítal
Lipský polohy ďalších miest. Celý svoj postup uverejnil v Schediovom odbornom časopise Zeitschrift
von und fuer Ungern, etc.", ktorý vychádzal v Pešti
[9]. Najprv si Lipský určil symboly:

B - zemepisná šírka Budína,
L - zemepisná držka Budína,
vypočítaná zemepisná šírka iného miesta,
A - vypočítaná zemepisná držka iného miesta,
M - vzdialenosť od budínskehopoludníka (vsiahach),
P - vzdialenosť od budínskej rovnobežky (v siahach).

f3 -

v'l SlI
.. k onstantu
v
180
U rCI
--.

J'eJ l'ogarltmus

prI. po 1o-

7t.a

mere Zeme a

1970/176

= 3,360.684 siah, činil 0,2316951 - 5.

Geodetický a kartografický
ročník 16/58, číslo 7/1970

OBJECTORU~JQl"E

."

Ďalej uverejnil Lipský vypočítané polohy dalších
235 miest v Uhorsku v Zachovom časopise "M onatliche
Oorrespondenz etc", ktorý vychádzal v Gothe [U].
Z toho sa 54 poloh týkalo územia ~lovenska.

XII.

MAPPAE

TABl1LIS

REGliORU~1

H U N G A R lA E,
SL A VONIAE,
MAGNI.u

Pri porovnávaní so staršími autormi boli Lipského
údaje dosť presné. Vidíme síce rozdiely už medzi jeho
výpočtami a astronomickými údajmi. Najlepšie však
vidíme presnosť Lipského pri porovnaní určenia polohy
Bmtislavy
s inými autormi:

CROATIAE,

CONFINIORUM
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miesta: Banská
Štiavnica,
Blatné,
Bratislava-hrad,
Bratislava-mesto,
Čadca, Kremnica
Nové Zámky, Sereď a Trnava.
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si určil Lipský takto:

1. P v oblúku (v oblúkovej miere)

=

log const

P=P'.
Mv oblúku (v oblúkovej miere) = log const
M=M'.

2. B

+ log
+ log

± P' = cp.
=

Sirka

Colloredo (1689)
Kaprinai
Miiller (1709)
Sanson (1693)
Weigelio (1728)
Marsigli (1726)
Mikovíni
Mikovíni - Fritsch (1753)
Mikovíni - Romann
(1792)
Krieger (1790)
Wussin (1790)
Budai (1800)
Lipský (1804)

-0°18'
+0°16'
-0°4'
-0°39'
-0°36'
+0°13'
+0°32'
0°0'

+°°10'
+0°15'
+0°6'
+0°16'
+0°9'
+0°3'
_0°1'
-0°1'

-0°15'
-0°10'
-0°2'
+1°28'
-0°2'

+0°3'
+0°11'
0°0'
?
0°0'

••..

k Lipsk~ho mape
v latinčine

3. cos M' .sin cp = sinp.
tang M'
sin M'
4. ---,
alebo --pcoscp
cos
5. L ± ó = A..

Dížka

I..

Obr. 1
Titulnd

Autor

.
sm ó.

Takto vznikla kostra mapy, ktorú Lipský napojil
ešte na výsledky trigonometrických
meraní, ktoré
uskutočnil Liesganig
(1719 - 1799) na viedenskom
poludníku od Soběšíc pri Brne po Varaždín, dalej
medzi Kis- Telekom a čUrugom a napokon vo východ.
nej Haliči. Potom musel prepočítať všetky tieto hodnoty do projekčnej siete. Lipského mapa Uhorska je
prvou, pri ktorej presne poznáme, akú projekciu j~j
autor použil. Sám o tom napísal v Zachových MonatliCM Oorrespondenz [10]. Podra Zachovej rady použil
Murdochovu kužerovú projekciu, pri ktorej kužer
pretína zemegulu v dvoch rovnobežkách. Bola to
vlastne Mercatorova (1512-1594)
projekcia, ktorú
v roku 1758 prepracoval Angličan Patrick Murdoch
(t1774) tak, aby docielil menšie skreslenie dÍžok, čo
sa mu však celkom nepodarilo [6; 8; 10; 13]. Pre
projekciu použil Lipský tieto základné hodnoty:

Tento postup dokumentoval Lipský na príklade
Trnavy. Vo výpočte mal však chyby, ktoré ale mohli
vzniknúť i pri tlači. Ako známe veličiny mal:

horná rovnobežka
50° s polomerom R

P = 52.240 viedenských siah a
M = 57.440 viedenských siah.

stredná rovnobežka
47° s polomerom R' = 801,071 zem. mH,

Zemepisnú polohu
z týchto údajov:

potom

Lipský

vypočítal

p

spodná rovnobežka
40° s polomerom R" = 827,050 zem. mH,
stredný poludník 32°10' (od Ferra),

cp = 48°23'10,2"

zemepisná šírka -

= 775,093 zem. mír,

= 48°22'36,3"

držkový stupeň na hornej rovnobežke
fP = 9,8937 zem. mH,

ó = 1°28'27,8"
zemepisná držka _ A. = 35°13'47,2".
Lipský tu uverejnil i 59 miest, ktorým vypočítal
polohy a. uviedol k tomu i polohy, zistené astronomickým pozorovaním. Na. území Slovenska sú to tieto

držkový stupeň na dolnej rovnobežke
A. =10,5569 zem. mH,
súradnice uhlov w = 0°43'52,73"
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Na takto zm;tavonú sieť zakreslil Lipský detaily.
Pritom vychádzal z máp a náčrtkov, ktoré pozbieral.
Mal ich vyše 600, ale bol to veTmiroznorodý materiál.
Rozdiely boli v mierke, v sposobe zobrazovania a v sposobo mapovania. Lipský musel jednak zvá:čšiť alebo
zmenšiť mapy a náěrtky do spoločnej mierky, zjednotiť sposoby zobrazenia a jednak musel vylúčiť náčrty,
na ktoré sa nemohol spoTahnúť. Nakoniec skíbil všetko
do jednej mapy [6]. Lipský najprv nakreslil mapy
jednotlivých stolíc, ktoré v roku 1799 poslal prostredníctvom Kráfovskej miestodržiteTskej rady na príslušné stoličné úrady, aby ich stoliční merači opravili
a doplnili. Trvalo to plné tri roky a za ten čas sa mohol
Lipský venovať matematickým výpočtom pre svoju
mapu [5; 6; 8; 13].
Pri mierke vychádzal Lipský z Liesgalligovho
stupňového merania; podTa ktoré~o polomer Zeme
činí 3,362.288 viedellských siah. Dlžka oblúka 1° na
rovníku je potom 58.684 vied. siah, z čoho vyplýva
dížka 1 zemepisnej míle = 3.912 vied. siah. Na mape
predstavuje tMo vzdialenosť dížka 0,6 vied. palca.
V metrickej miere to predstavuje pomel' 1 : 469.472
[10; 13]. Na mape to Lipský vyjadril slovne i graficky,
a to na základe nemeckých, uhorských, rakúskych,
poTských, gallských, talianských, tureckých, anglických a ruských mír.
Prvé štyri listy svojej mapy, ktorá mala devá:ť

listov, dokončil Lipský na jar 1803. Pl'ostreduíctvoJll
KráTovskej miestodržiteTskej rady si vyžiadal od krMa
koncesiu, ktol'ú dostal po vyjadrení sa Hlavnej vojenskej rady. Ešte v lete toho roku zadal jej rytic. Mapu
vyryli v Pešti Ferenc Karacs a Gotfried Prixner
[1; 3; 6]. Prvý list vyšie] z peštianskcj tlačiarne v lete
1804 a posledný v roku 1808 [6]. Lipského mapa
vyšla pod názvom:
MAPPA
GENERALIS
IREGNII
HUNGARIAE
Ipartiumque adnexaruml CROATIAE,
SLAVONIAE
et CONFINIORUM
MILITARIUM
IMAGNI item
PRINCIPATUSI
TRANSYLVANIAE
Igeometricis
partium dimensionibus,
recentissimisque astronomicis[
observationibus superstmcta
ladjectis finibus Provinciarum! BUKOVINAE,
GALLICIAE,
SILESIAE,
AUSTRIAE,
STYRIAE,
CARINTHIAE,
ICARNIOLIAE,
DALMATIAE,
BOSNIAE,
SERVIAE,
VALACHIAE,
et MOLDAVIAE
Isuaml honoribus
Serenissimi Principis
Regii !JOSEPHI!
Archiducis
Palatini [dedicat[ Joannes de Lipszky, ILegionis Caes.
et Caes. Reg. Equestrisl Hungaricae Lib: Bar: de
Frimont ISupr: Vigil: Praefectus.
Tlač mapy je jednofarebná - čierna. Terén je
znázornený nepravidelným šrafovaním so šikmým
osvetlením zTava. Šrafovanie je dosť nepresné, ba
chaotické. Topografická kresba mapy je však veTmi
presná. lba vrchy sú miestami chybno kreslené [13].
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Mapa mala verký výzllam už i pret o, že autor k nej
vypracoval i obsiahly register. Tento má 930 stráll,
na ktorých je asi 39 400 hesieI. Krárovská miestodrži.
terská rada doporučila zakúpenie Lipského mapy pre
krajinské jurisdikcie. Spolu s registrom ju predávali
po 60 zlatých [1].
Slovensko zaberá na tejto mape zvačša list č. 2.
Na ňom je iba na okrajoch neslovenské územie. List
č. 1 vyprňa bohatá parerga a okrem nej prevažne
slovenské územie. Malé časti slovenského územia sú
ešte na listoch č. 4 a 5.
O mapu bol verký záujem, a preto už v roku
1809 bolo treba dotlačiť 200 kusov. V povodnej mierke
vyšla potom ešte v roku 1817 v Edinburgu,
v roku
1833 v Pešti, a napokon v roku 1861 doplnená o že.
lezničnú sieť tiež v Pešti. V roku 1810 vyšla zmenšená
do mierky 1 : 1,374.000 a bola známa ako "Malý
Lipský".
V roku 1854 ~yšla v mierke 1 : 896.000.
Obe posledné vyšli tiež v Pešti [2; 3; 5].
O kvalite Lipského mapy hovorí i to, že bola
prijatá s verkým ohlasom a že vzbudila všeobecné
uznanie doma, ale i v zahraničí. PochvaTne sa o nej
v roku 1815 vyjadril Bohuslav Tablic, ale najviac
ju poctil svojím vysokým hodnotením nemecký karto.
graf, plukovník Emil Theodor von Sydow [3; 7;
8; 13].
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Až do vystúpellia Kogutowicza
nemala LipKkého mapa obdobu. Bola najhrarlanejšou mapou
Uhorska [13], hoci vychádzali mapy, ktoré jej mali
konkurovať. Zvačša vychádzali z tejto mapy, čo
uvádzali i v názve. V roku 1813. takto vydal mapu
Uhol'ska Karacs
[7], v roku 1836 Ludwig von
Schedius a Samuel Benjamin Blaschnek
[4; 7; 12]
a v roku 1844 Edmund von Zuccheri
[3].
Lipský sa venoval kartografickej práci iba ako
súkromná osoba a práci na mape Uhorska sa venoval
celým svojím bytím. Bola jeho životným rlielom. Až
do jej výjdenia nerobil žiadnú inú prácu na po.1i
kartografie. Veď jej posledný list dokončil až po ná·
vrate z bitky pri Slavkove (1805). Okrem nej vydal
tlačou plán Budína a Pešte s okolím, ktorý vyšiel
v roku 1810 vo Viedni [2; 5; 12]. Rukopisné mapy sa
nezachovali a v archívnych materiáloch sa nachádza
iha zmienka o štyroch. Iba rukopis plánu Budína a Peš·
te z roku 1805 sa nachádza vo Voje,nskom archíve
vo Viedni [3; 12]. Žiar, dosiar sa nepodal'ilo nájsť ani
jednu z jeho stoličných máp, ktoré posielal na doplne.
nie na patričné úrady.
Lipského - ako plukovníka - na jeho vlastnú
žiadosť 1. januára 1813 penzionovali. Zomrel 2. mája
1826 v l'odnom dome v Sedličnej [5; 8; 13].
Ján Lipský nevytvoril verký počet máp. Bol
však autorom mapy, vďaka ktorej sa stal jedným
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z kartograf ov svetového mena a významu. Jeho
mapa Uhorska, ktorej venoval celý svoj život, hola
prvou v Uhorsku, čo hola vytvorená na vedeckých
základoch. Vyrovnala sa preto i najlepším mapovým
dielam iných krajín.
Do redakcie došlo: 28. lL 1969
Lektoroval: Dr Ing. Václav Novák,
GÚ ČSAV, Brno
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8. Bursa technických zlepšení V oboru
geodézie, kartografie a fotogrammetrie
se koná od 9:-11. září 1970.
Brno, náměstí Rudé armády 1
Muzeum dělnického hnutí Brněnska
Sekretariát:

Inženýrská geodézie, n. p., Běhounská 26,
Brno
telefon: 235 60
telex: Ingeo Brno 06361
Odborná tématika burzy:
Zlepšovací návrh", technologie, výzkumné úkoly, ukázky
atypických geodetických p'rací.

Odborná výstava:
Ukázky kartografických
kých pracovišť.

prací

zahraničních

geodetic-

Přednáškový cyklus:
Automatizace zobrazovacích prací při THM
Automatizace přenosu kresby
Automatizace reambulace map 'velkých měřítek.

Ing. Mirosla,! Herda, CSc.,
VUGTK v Praze

Příspěvek k problematice souřadnicového
informačního fondu banky dat

v č. 3/1970 tohoto časopisu bylo uveřejněno několik člálnkií, jejichž náplní byla spolupráce geodetů a kartografů při tv-orbě informačních systémií
a souřadnicový fond banky dat. Zpiísob, jakým budou tyto diíležité problémy u nás řešeny, považuji
nejen pro společnost, ale i pro geodety a kartografy za diíležitý. Je to proto, že hlavní výsledek
práce geodetií a kartografů, mapa, nabývá jiné formy, vyjadřuje se jiným způs'obem a zejména se
soubor informací, kterým mapa je, sdílí jiným, zcela odlišným zpiísobem. Taková etapa výVloje miíže
mít nejen pozitivní důsledky, miíže přispět k rozvoji společnosti i k rozvoji oboru geodézie a kartografie, ale miíže mít i diísledky negativní. To je
jeden z diívodií k napsání tohoto příspěvku. Druhým důvodem je obsah jednoho z článkií v tomto
časopise, článek Ing. Neumanna, CSc., o souřadnicovém informačním fondu banky dat. Tento článek
podle mého názoru nepřispívá k racionálnímu řešení uvedeného problému v našich poměrech a
v podmínkách naší geodetické a kartografické tvorby, zevšeobecňuje zá\věry z úzkého úseku této problematiky a ze zemí s odlišnými podmínkami, nepřesně vyzdvihuje výhody uvedených postupií a neuvádí nedostatky. Na tyto otázky je zaměřen mfij
příspěvek.
Nejprve bych chtěl upo21ornit, že souřadnicový
fond banky dat, získaný př>evodem k r e s b y mapy
do digitální formy, nelze bez diíkazu, apriori, považovat za optimální způsob lokalizac(l informací.
Zkušenosti ukazují, že pro účely statistického charakteru a v našich poměrech s bohatou škálou map
co do měřítka i tematiky, dobře vyhovuje způsob
definičních bodů (středové body, informační body)
a vyjadřovací prostředky, které nejsou mapou, tzv.
kartogramy,
různá schémata apod., samozřejmě
spolu s mapou v grafické formě. Uvedené kartogramy nebo schémata ovšem nejsou mapami, jak
je nazývá ve sborníku 3 Terplánu ing. Matysová.
Mapy lze jen obtížně vyrábět na psacím stroji použitím běžných písmen a znakfi tiskárny počítače,
jak v tomto článku tato autorka uváidí.
V článku ing. Neumanna, CSc. se v úvodu uvádí,
že digitální mapa je konkurentem zeměpisné mapy
a že ji překoná. Digitální mapa je rovněž zeměpisnou mapou a jde jen o riízné f-ormy vyjádření téhož souboru informací. Proto také digitální mapa
nepřestává být náplní činnosti geodetfi a kartografů a její tvorba se nestává! náplní činnosti statistikfi nebo územních plánovačů.
V tomto článku se dále v kap. 2.3 z digitalizačních postupů mapy hov'oří pouze o postupu snímání
kresby grafické mapy, jako by to byl postup jediný,
a v tomto směru jsou zde velmi podrobné úvahy.
K tomu poznamenávám, že již na první pohled
je zřejmé, že je to postup nejméně vhodný, neboť
je prací navíc a že se při něm vfibec nevyužije
ohromná investice samočinného počítače k zlepšení
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vlastností mapy nebo k racionalizaci její výroby.
duje a zajišťuje její rozvíjení, lze předpokládat, že
řešení uspokojí nakonec tVllrce i uživatele inforVznikne pouze možnost užívat mapu jiným způsomačních systémli a že některé na první pohled pobem, což může být někdy z ekonomického hlediska
chybné záměry nebudou realizovány.
příliš málo. Pomíjejí se zde zejména možnosti
získat mapu přímo ze záznamu informací o terénu
a předmětech
na něm využitím výsledků měření
nebo měřických snímků a exaktní generalizací,
popř. automatickými postupy. Tato okolnost je důležitá zejména pro mapy velkých měřítek a nové
mapy, mapové podklady pro výstavbu apod. Dále
K letošním jubilejním oslavám J. A. Komenského,
se zde argumentuje, jako i v jiných materiá[ech,
jimiž celý svět oceňuje po 300 letech význam jeho
o této problematice, možností řešit všechny prostopráce a díla, vydal Český úřad geodetický a kartorové úlohy, jako jednu z hlavních výhod. Při1Jom se grafický ve spolupráci s .Československou komisí
autor vlibec nezmiňuje o třetí souřadnici a považuje
pro spolupráci s UNESCO faksimile Komenského
tedy prostor za dvojrozměrný útvar. Je to zřejmě
mapy Moravy, která poprvé vyšla v roce 1627.
důsledek toho, že vyjádření třetí souřadnice nebo
Mapa Moravy, kterou sestavil velký učitel ná"'
rodů Jan Amos K o m e n s k Ý (1592-1670), je drutřetího rozměru v digitální formě je dosud podhou mapou této země. První vyšla o 50 let dříve
statnou slabinou digitální formy. Výzkum digitálzásluhou
Pavla Fabricia, vídeňského lékaře, a byla
ního vyjádření terénu zdaleka ani ve světovém měvícekrát kopírována 'do různých nizozemských atlařítku neskončil, přičemž u zpevněných ploch vlastsů. Poněvadž se obraz Moravy v opakovaných koně teprve začal. Všeobecně řečeno, je možnost řepiích stále horšil, ujal se Komenský práce na nové
šení prostorových lúloh u nás omezena až na vý- mapě. Možná, že s tím začal již v letech 1618-1620,
jimky na větší měřítka, alespoň 1 : 10 000, přičemž
když připravoval spis o starožitnostech
Moravy,
tzv. au1Jomatické projektování
ve stavebnictví je ale nizozemskému vydavateli Nicolaovi Piscatorovi
rovněž ve stadiu výzkumů a ani u liniových sta(Visscherovi) jej svěřil teprve krátce před r. 1627.
veb nelze mluvit o plné automatizaci, i když bylo
Rukopis Komenského se nezachoval, ale zásluhou
Piscatorovou se mapa stala všeobecně známou. Její
v tomto směru ve světě vyvinuto značné úsilí. 2likopie jsou ve všech nizozemských atlasech té doby
stává proto hlavní předností souřadnicových
rea jméno Komenského bylo takovým doporučením,
gistrli, lokalizujících jevy v měřítku 1 : 50 000, možže s ním byly dávány do oběhu i mapy jeho přednost zjišťovat četnost výskytu a korelace jevů.
chůdce.
Dále je třeba upozornit na to, že pouhý souřadPůvodní (Piscatorovo) vydání mapy má měřítko
nioový fond nebo registr není digitální mapou, nutcca 1:520 000 a obsahuje bezmála 700 měst a míst,
nou součástí je ještě program spoj ovální, pokud
skoro 300 dalších míst nepojmenovaných
a vcelku
malý počet názvu horopisných a vodopisných. Všehustota záznamu a pořadí záznamu tento program
chna sídla jsou roztříděna podle významu a druhu
a další obsah mapy nenahradí. Rovněž mapou není
do několika kategorií. 2 téže rytiny byla mapa
jen polygrafický výrobek, po tištěný neprůsvitný patištěna několikrát, přičemž byl měněn jen letopočet
pír. Naopak, např. moderní technické mapy měst
a impressum; kromě toho byla mapa Piscatorova
se mohly rozvinout do dnešní formy zejména proto,
napodobena jinými vydavateli, tak např. r. 1664
že každý aktivní uživatel má stále platný stav na
k nerozeznání věrně, nebo jindy s jinými parerprůsvitné fólii a možnost běbem minut si tento
gami. V celku vydané faksimile reprodukuje půmateriál dále reprodukovat, přičemž některé skuvodní vydání; typické varianty pozdějších vydání
Piscatorových a titulní vignety z map Piscatorových
piny předmětli obsahu mapy se aktualizují
(udrsoučasníkli a konkurentů jsou zařazeny do textu.
žují) nepřetržitě.
Tisk jI'! zde vlastně historickou
Tyto různé kopie Komenského mapy byly v oběhu
mapou, neboť představuje obraz nejméně před něpo dobu téměř 100 let; vedle Piscatorovy rytiny
kolika léty a aktivní uživatelé jej nevyužijí.
byly nejrozšířenější
reprodukce Guiljelma Blaeua
Důležitou okolností je zde také způsob aktuali(od 1630 do 1672), Henrika Hondia a jeho náslezace (údržby) mapy. Možnost udržovat digitální
dovníků (od 1633 do 1708), Matthea Meriana (od
mapu přímo, bez meziprocesu kresby, je zásadní
r. 1650) aj. Jen v KomeQského vlasti vyšla mapa
jen jednou v 17. století, a to až po Komenského
výhodnou vlastností digitální mapy zejména velkých měřítek. Aktualizace pomocí kresby jen zvy- smrti a bez uvedení jeho jména (1677 v historickém spisu Tomáše Pešiny "Mars Moravicus").
šuje více práce a nevýhody postupu snímání kresby.
Textová část k letošnímu vydání mapy byla
V z áiv ě I' u bych chtěl ještě upozornit,
že
. sepsána prof. Dr. Karlem Kuchařem. Texty jsou
VÚGTK pracuje na třech rozsáhlých úkolech, za- zpracovány v angličtině, resumé potom v latině,
bývajících se informačním
systémem geodézie a francouzštině, španělštině a ruštině.
kartografie,
registry geodetických údajů (souřadSoučasné vydání mapy Komenského je jedním
nic) a digitalizací technické mapy měst, a že již
z československých
příspěvkll k mezinárodnímu
v druhém pololetl t. r. budou k dispozici výsledky
roku výchovy 1970. Je dokumentem tradice českých
kartografu i šíře odkazu velkého učitele národli,
řešenL Při výzkumu se postupuje ve snaze oprostit
se od vlivu módy digitalizace, která vyúsťuje ve který svým životem i dilem významně přispěl
k rozvoji lidského poznání a úsilí lidstva za šťastný
snahu digitalizovat vše a vždy, a uvažují' se naše
a
spokojený život. S touto ideou také je publikace
podmínky a možnosti. Dosavadní výsledky a snahy
prostřednictvím
Československé komise pro spolunegeodetických
pracovišť toto příliš nerespektují.
práci s UNESCO předávána u příležitosti
oslav
Vzhledem k tomu, že i Český úřad geodetický a kardovršení díla J. A. Komenského do celého světa.
tografický velmi soustředěně tuto problematiku sleSídlo
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Nový atlas světa
Kartografické
nakladatelství
vydává v současné době
nový školní Atlas světa zpracovaný 'v rámci Jednotné
soustavy školních kartografických
pomficek (J,SŠKP).
Tento atlas je základem celé soustavy a atlaSDve mapy
tvoří podklady k mapám nástěnným i osta:tn1m kartografickým dílfim, která budou IV budoucnu pro školy
vydávána.
.
Projektová příprava atlasu, právě tak jako celé sou:
stavy, byla zahájena před více než 10 lety ve VÚGTK
výzkumnými pracemi, jejichž výsledkem byl návrh na
optimální uspořádání školního atlasu, obsahu jeho map
i ostatních školních kartografických
pDmficek z něho
odvozených. Bý,valá ÚSGK 'v roce 1961 vydala zásadní
směrnice pro realizaci Jednotné soustavy školních kartografických pomficek, především školního zeměpisného
atlasu. Tehdejší Kartografický a reprodukční ústav p,ráce
sice zahájil, avšak příprava a vydání dvou rozs.áhlýcll
děl - Atlasu čs. dějin a Atlasu ČSSR - prace na
JSšKP značně oddálilo. Intenzívně se na JSŠKP začalo
pracovat opět až v roce 1966 a zejména pak v roce 1967
po dokončení těchto rozsáhlých prací. V současné době
je již vydáno 18 nových nástěnných map JSŠKP, z ?ic~ž
soubor obecně zeměpisných map je již před dokoncemm
a nyní byl dokončen i Atlas světa, o němž lze říci, že
je vlastně první :částí zeměpisného
atlasu, poněvadž
školní atlas ČSSR se k 'Vydání připravuje.
Atlas světa je publikací o formátu 23,5 cm X 32,8 cm,
152 stranách s pevnou vazbou a laminovanou obG.lkou,
phnášející barevnou fotografii Země, jak ji vidí kosmonauti ze :vzdálenosti Měsíce. Přední předsádku atlasu vyplňují ukázky základních
kartografických
zobrazovacích metod včetně ukázek kartografických
zobrazení použitých v atlase, zadní předsádka přináší bližší ,vysvětlení fotografií na obálce. Za titulním listem následUjí,
kromě obsahu, společné vysvětlívky pro celý 'atlas.
Obsah atlasu lze v podstatě rozdělit do 4 hlavních
skupin: P'Dvní část je ,věnována vesmíru a Zemi jako
planetě, druhá přehledným mapám světa, třetí tematice
evropské a čtvrtá mapám kontinentfi. ZpracO'vání první
části ,vychází z posledních poznatkfi o vesmíru, planetách, Zemi a Měsíci. Na pěti stranách si žáci osvojí
nejen základní znalosti o pohybu planet sluneční soustavy, ale i údaje o Měsíci prostřednictvím
jeho mapy.
Druhou část tvoří 18 stran přehledných ma,p světa; kromě fyzické mapy polokoulí a politické mapy světa jsou
zařazeny mapy teplot a srážek, vodstva, podnebí, vegetace' hustoty zalidnění, národů, těžby nerostů, prfimyslu, dopravy, zemědělst'ví a pUd.
Třetí část obsahuje na 36 stranách mapy státfi Evropy
včetně Sovětského svazu. Kromě mapy politické a obecně zeměpisné celého kontinentu byly zpracovány všechny evropské státy nebo jejich skupiny samostatně, a to
vždy mapa obecně zeměpisná, mapa těžby a průmyslu
doplněná lidnatostí a komplexní mapa zemědělství. Ve
čtvrté části byly zpracovány na 35 stranách mapy kontinentfi. Pro každý kontinent (s výjimkou Antarktidy) je
zařazena mapa geologická, vegetace, lidnatosti, národu,
obecně zeměpisná a politická, u obou Amerik, Afriky
a Austrálie též ma:pa hospodářská.
Asie vzhledem ke
své velikosti je rozdělena do několika obl~stí (Jihozápadní Asie, Jižní Asie, Jihovýchodní Asie, Cína a Mongolsko, Japonsko a Korea), pro něž byly zpracovány
jak mapy obecně zeměpisné, tak hosp.odářské. Antarktidě je :věnována jedna mapa. Třetí a čt,vrtá část atlasu
je uvedena základními zeměpisnými údaji o příslušném
kontinentu.
Obecně zeměpisné mapy mají hypsometrlckou
škálu,
stínovaný terén, místopis, a jsou doplněny některými
základními prvky z oblasti dopravy (železnice, silnice,
letiště, přístavy), přírodních jevfi (např. jeskyně, vodopády) a kulturně historických je.vu (např. archeologická
naleziště).
Hospodářské mapy používajíp,ro
zobrazení
p'rumyslu terčové metody, pro těžbu značky, pro zemědělst:ví značky a barevné plochy. Tematické mapy jsou
zpracovány individuálně se zřetelem k příslušnému obsahu. Stanovení obsahu map a jeho generalizace
byla
jednak předmětem výzkumu, jednak směrnice pro tvorbu
sestavitelských orlginálfi dbaly na přesnost a systematiku

výběru zobrazovaných je,vu ze značného množství shromážděného materiálu.
Měřítka map nebyla volena tak, áby mapa vyp,lnlla
daný prostor, nýbrž z hlediska
maximální
možnosti
srovnávání map navzájem. Jsou bud shodná nebo v Jednoduchých poměrech. V zásadě atlas obsahuje tato měffl~;

'.

•

1 : 80 mil.: pro tematické mapy světa a kontmentu,
1: 40 mil.: pro
tematické
mapy
Evropy,
dále pro
obecně zeměpisné, politické a hos~dářské
mapy ostatních kontinentfi,
1: 20 mil.: pro obecně zeměpisnou a politickou
mapu
Evrop'y, dále pro obecně zeměpisné a hospodářské mapy státfi Asie,
1 : 5 mil.: pro obecně zeměpisné
mapy jednotlivých
státfi Evropy,
1 : 7,5 mil.: pro mapy průmyslu a zemědělst:ví jednotlivých státl1 E,vropy.
Výjimku z tohoto systému tvoří ojedinělé případy map
detailních nebo zvětšených ·výřezů map.
Volba zobrazovacích
zpfisobfi se řídila snahou po
jednoduchosti a brala v úvahu i ohled na základní znalosti žáku. V zásadě· jsou užity tři zobrazovací zpusoby:
1. Plochojevné azimutální zobrazení pro mapy zemských
polokoulí a kontinentů, které usnadňuje myšle:nkovy
přechod od globu k mapě ff srovnávání kontmentu
není obtížné.
2. Polykonické zobrazení ,v jedné poloze pro všechny
mapy světa, 'které k.Jmpenzuje všechny druhy plos
ného úhlového a délkového zkreslení.
3. KužeÍové zobrazení se dvěma délkově zachovanými
wvnoběžkami
pro ostatní mapy ,vzhledem k jeho
vyrovnávacímu
charakteru.
.
Rejstřík zeměpisných názvl1 sestavený podle VŽltých
zásad je doplněn výslovností a obsahuje
cca 12 000
hesel. Do rejstříku byly zařazeny i názvy mapy Měsíce.
jako příloha je do Atlasu ,vevázálla obecně zem~pi~n1
mapa ČSSR v měř. 1: 1,5 mil. a ukázky topograflckych
map.
..
.
Atlas světa je novinkou v čs. kartografu
neJe~ P~o
obsahové stránce,
nýbrž - i po stránce technologlc~e.
Řada map byla až do 1. nátisku zpracována 'v pracovnun
měřítku kte:ré je jakýmsi středem mezi mapou atlasovou
a nástě~nou. Mechanickým zmenšením všech ·podkladl1
vznikla mapa atlasová, zvětšením stejných podkladu milpa nástěnná. Při stanovení znač~o~ého klíče, karto,grafického i reprodukčního zpracovalll muselo být s tlmto
postupem počítáno. Pro tisk plošných barev bylo užno
tří barev (azurově modré, purpurclVě červené a žluté J.
Atlas je ,výsledkem dlouholeté práce kartografického
I pedagogického
výzkumu, pracovišť Kartografie, n. p.
Praha a Kartografického
nakladatelství.
Zhodnocení výsledků těchto prací bude možno provést později, a~
budou známy zkušenosti
pedagogických
pracovníku
i žáku s užíváním atlasu.
Atl'as v nákladu 100 000 českých výtiskfi je postupně
odevzdáván distribuci a od 1. září t. r. bude již použí,vál1
na školách. Cena atlasu je 75,- Kčs, žáci jej obdrží
jako ,všechny učebnice zdarma.

Odborná skupina CVTS pro geodetické základy a mapování ve spolupráci s odbornou skupinou CVTS pro lotogrammetrii a ZP-CVTS při n. p. Inženýrská geodézie Brno
pořádá dne 26. listopadu 1970 seminář na téma
SOUCASNÉ MOŽNOSTI AEROTRIANGULACE PRO MAPOVÁNI VE VELKÝCH MERITKÁCH.
Seminář se koná od 9.30 hod.. v přednáškovém
sále
Muzea dělnického hnutí v Brně. Hlavní referáty přednesou Ing. Zbyněk Ma r š í k, CSc., Ing. Jiří K á n s k ý,
Ing. Bohuslav M a n d y s, Ing. Jozef H a g a r a a Ing.
Čestmír H a li t k e.
Organizační výbor prosí zájemce o zaslání ~ávaz:
ných přihl:ášek do 20. října 1970 na adresu: Závodm
pobočka ČVTS při n. p. Inženýrská geodézie, Brno, Běhounská 26 k rukám Ing. J. Hanáka. Všem úča'Stníkfim
budou zaslány TOQ;mnOžené texty referátfi ještě před
seminářem. Vlažné na seminář je 60,- Kčs pro členy
VTS a 90,- Kčs pro ostatní účastníky.
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Symposium "Technické mapy měst"
912( 084.3): 711.8: 081.3[437.1]

Ve dnech 21.-23. října 1970 se koná v Praze v Ústředním kulturním domě dopravy a spojil. (Praha 2-Vinohrady, náměsH Míru 9) symposium ,;Technické mapy
měst".
Z pověření ústředního výboru ČVTS je pořadatelem
krajský výbor ČVTS pro kraj Středočeský společnosti
pro geodézii a kartografii
ve spolupráci
s odbornou
skupinou 1701 pro inženýrskou geodézii a se studijní
skupinou D šesté komise FIG (pro zaměřování a evidenci podzemních vedení).
Na symposiu bude předneseno ve 3 dnech 18 referátil., z toho 12 národních a 6 zahraničních. Kromě toho
se počítá s několika koreferáty a řadou diskusních příspěvkil..
Skladba refereňtil. je volena tak, že polovina jsou
geodeti resortní i mimoresortní,
druhá polovina negeodeti, tj. architekti a stavaři. Toto složení bylo záměrně vybráno proto, aby přednášená tematika ukázala
široké uplatnění
technických
map měst v investiční
výstavbě, ve stavebnictví, architektuře
a lidosprávě.
Hlavním úkolem symposia bude seznámení
široké
vědecké a odborné veřejnosti
s docUenými výsledky
prací na poli technických map měst a informace o souborné evidenci podzemních vedení.
Bohatá náplň technických map měst se stává stálým
zdrojem inIormací orgánil. lidosprávy
(národních
výboril.) jako investoril., projektových
a dodavatelských
organizací,
ale i podkladem pro městské informační
systémy
a nakonec
dokumentačním
materiálem
pr·o
správce podzemních vedení.
.
Grafickým doplňkem projednávané tematiky bude výstava ukázek z těchto měst:
ČSSR - Praha, Pardubice, České Budějovice, Olomouc aj;,
Polsko - Varšava a Krakov,
Jugoslávie - _Bělehrad a Ljubljana,
!3-akousko - Stýrský Hradec a Linec,
Svýcarsko - Basilej, Bern a Lucern,
NSR' ~ Braunschweig a Dortmund.
Symposium, jehož výsledky budou předneseny
prostřednictvím národního referátu Skupiny D na XIII. kongresu FIG v roce 1971, bude sledovat tyto hlavní cíle:
1. maximální využití výměny zkušeností
mezi našimi
a zahraničními odborníky,
2. uplatňování moderních metod při tvorbě těchto map,
včetně metody digitální,
3. studium potřeb uživatelů map,
4. možnosti mezinárodní
spolupráce
v tomto odvětví
geodetické a kartografické
činnosti.
Národní referáty budou Uveřejněny v 9. čísle časopisu GaKO. Zahraniční
referáty a diskusní příspěvky
budou vydány po symposiu ve zvláštním sborníku.
Přehled referátů:
1. Podzemní vedení v mapách.
2. Technická mapa Prahy.
3. Digitální mapa jako další etapa vývoje technických
map měst.
4~ VyužiH technických map měst pro koordinaci a řízení investiční výstavby města Prahy.
5. Koncepce
integrovaného
městského
informačního
systému (IMIS).
6. Potřeba a využívání Technické mapy Prahy pro Útvar
hlavního architekta
(ÚHA).
7. Využití Techliické mapy Prahy z hlediska podzemního urbanismu.
8. Využití Technické mapy Prahy pro účely dopravních
staveb.
9. Využití technických
map měst pro pril.zkum v historických městech.
lG. Využití technických map měst pro správce podzemních vedeni.
11. Metody vyhledávání podzemních vedeni.
12. Využití technických map měst pro projekční připravenost.
13.-18. Problémy se založením katastru
podzemních
vedení v Polsku, Maďarsku, NDR, Jugoslávii, Švýcarsku a NSR.
Ing. liři Simek,
předseda tematické

komise

92 Baďura
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Dne 4. dubna 1970 se dožil Ing. Vilém Baďura 60 let
svého života. Po středoškolských
a vysokoškolských studiích věnoval se praktické
geodézii. Po II. světové
válce pracoval jako civilní zeměměřický
inženýr na
Bruntáls'ku v severomoravském
pohraničí, štal se členem lidového zeměměřického družstva Geoplán, později
pracovníkem n. p. Geometra a po sjednocení zeměměřické služby pracovníkem
OÚGK Opava. Od 1. 1. 1968
pracuje u n. p. Inženýrská geodézie.
Byl průkopníkem inženýrské geodézie a pracoval jako
odpovědný ,geodet v investiční výstavbě. V průmyslové
geodézii se věnoval hlavně zaměření jeřábových drah.
Měl smysl pro pokrok a nové směry v geodézii, byl
nadšeným propagátorem
zlepšovatelského
hnutí.
Jako člen ČSVTS se podílel od založení ZP u OÚGK
Opava v roce 1959 na celé řadě odborných prací. R. 1963
stal se členem Krajské komise pro geodézii u KR ČSVTS
v Ostravě a od r. 1964 členem krajského výboru. 1964
založil u SG Olomouc samostatnou
závodní pobcčku,
kde zastával funkci předsedy až do jeho odchodu k n. p.
Inženýrská geodézie. Jako člen sdružení zlepšovatelů
a vynálezců byl horlivým propagát<Jrem nových metod
v geodézii. Podílel se na četných odborných, krajských,
celostátních a mezinárodních
akcích ČSVTS a přispíval
k jejich dobrému uspořádání.
Své bohaté zkušenosti
ochotně předával formou publikací a přednášek.
Za
svou dobr·Ju a vynikající práci byl v r. 1966 vyznamenán čestným odznakem II. stupně.
Oceňujeme. jubilantovu
obětavou a pilnou práci ve
všech oborech nové techniky geodézie a jeho iniciativní
tvůrčí práci v našem krajském výboru. Přejeme, aby
toto významné jubileum prožíval v plném zdraví a svěžesti a těšil se z dosažených výsledkil. své bohaté činnosti.
KV CVTS pro GaK Ostrava
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J o I' d a n - E g gel' t - K n e i s I:

Handbuch

der Ver-

messungskunde,
Band V:
nI'. Phil., Dr. Techn. h.c. Karl Led e rs t e gel' :
Astronomische und physikalische Geodll.sie". J. B. Metzler&che Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart 1969 871 stran
četné obrázky a tabulky, cena váz. DM 240,.....:.
'
Tzv. fyzikální
(dynamioká)
geodézie, studujícíplane tu Země jako výsledek fyzikálních sil, se rozrostla
v posledlIlích létech do značné šíře s prudkým vývojem metod řešících složité její problémy. Vydání uvedené publikace bylo proto světovou geodetickou 1 geofyzikální veřejností dychtivě očekáváno - také pro vynikající pověst autora.
.
Publikace je rozdělena do 2 dílil. (podle názvu) a
14 kapitol. První podrobně studuje tížnicové odchylky
(v poje~í Helmerta i Pizettiho, relativní i absolutní),
analYZUje Laplaceovy rovnice, uvádí diferenciální
r·ovnici geodetické křivky, translativní
i projektivní rovnIce tIžnicovýchodchylek.
Druhá kapitola obsahuje určení rozměrů elipsoidu
~ejlépe se přimykajícího geoidu. Uvádí se klasické stupnové měl'ení (s historií), plošná metoda (8 příkladem)
i autor·ova kombinovaná metoda.
V třetí kapitole je přehled vyrovnání astronomickogeodetické sítě podle různých autorů (Helmert - s příkladem a studiem orientace
i rozměru sítě Bowie
Krasowsklj, Urmajev, Eggert, Wolf). Analyz.ovány jSO~
Baltický věnec a dnešní stav "evropské" sítě budované
Mezinár·odní geodetickou asociací.
Ve IV. kapitole "Tížnicová odchylka a geoid" jso~
podány metody astronomické
nivelace (Helmertova a
Preysova)
a teorie
trigometrlckého
měření
výšek
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(s určováním Užnicových odchylek ze zenitových vzdáleností). Dlouhá doba tvoření publikace patrně způsobila, že autor nepojal do této kapitoly (ani do seznamu
literatury)
spolehlivější metodu prof. Hradilka.
V V. kapitole "Geodetické metody měsíční paralaxy"
jsou zpiisoby využití zákrytu hvězd a zatmění Slunce
ke geodetickému
spojení kontinentů.
Zajímavé jsou
praktické výsledky provedených prací.
Touto kapitolou končí první (menší) část publikace
"Geodetická astronomie" (244 stran). Její název neodpovídá našim pojmiim. Neobsahuje
toUž žádné metody
k určení zeměpisných
souřadnic
a zapadá spíše do
"Geometrické
(vyšší) geodézie"
(v tomto roce vyšla
"Geodetická astronomie" prof. Ramsayera. jako II.a) svazek této edice). Poslední kapitola by spíše patřila do
"Kosmické geodézie" a čtenář by téměř očekával pokračování textu v tomto směru.
Druhá část začíná VI. kapitolou obsahující teorii potenciálu včetně okrajových úloh. Pokračuje v ní i VII.
'klljpitola s funkcemi ,kulovými a Lamé-ovými a Legendreovými polynomy. Obě kapitoly jsou teoretic'kým úvodem
ke kapitole VIII. o zemské tíži a hladinový,eh plochách.
Připojeno je také Hotineovo vyrovnání prostorové sítě.
IX. kapitola pojednává o tíhovém poli rotačního elipsoidu a řešení Stokesovy úlohy, jaké odvodili Pizetti
i Somigliana.
Velmi obsáhlá X. kapitola "Problém zemského normálního sféroldu"
(120 stran)
je převážně
výsledkem
vlastních studií autora o vlastnostech
"rovnovážných
tvarii [ploch o hydrostatické
rovnováze) rotujících kapalin", o jejich rozvrstvení
v případě heterogenity
a
s hypotézou o změnách hustoty a zploštění podle nitra
Země.
XI. kapitola obšírně pojednává o redukci naměřených
tíhových hodnot 'a problému isostasie. Obsahem XII. kapitoly je gravimetrické
určení vln geoidu
[Stokes,
Jeffreys, Moloděnskij, Moritz;, LevaUois) a problém Moloděnského
[včetně studií Arnolda a Bjerhammara).
Celosvětová mapa genidu [Uotila 1962) je vztažena na
referenční elipsoid 'se zploštěním 1: 298,24. V § 116 jsou
zařazeny Moloděnského
"normální
Výšky" nad quasigeoidem.
XIII. kapitola "Geodetická světová soustava a základy družicnvé geodézie" navazuje na absolutní tížnicové odchylky a astronomickn-gravimetrickou
nivelaci.
Autor odvozuje "absolutní vyrovnání tížnicových odchylek" a redukce geodetických měření ze zakři'vení tížnic,
které jsou nutné ke koncepci soustavy. V dalším textu
jsou základy družicové geodézie a vlastní studie o vnějším tíhovém poli Země.
Poslední 'kapitola, XIV. "Nivelace a tíže" vychází
z geopotenciálu a hladinových ploch. Autor napřed uvádí normální tíhové pole, teoretické
uzávěry nivelačních polygonů, průběh tíže podél tížnic a jako vlastní
studii odvozuje vertikální dynamickou korekci. V dalším pak uvádí dynamické a ortometrické
výšky, geopotenciální
kóty a různé "užité výšky" [Gebrauchshahen; o výškách Moloděnského, uvedených v kap. XII,
se zde již vůbec nezmiňuje, ačkoliv organicky zapadají
do výš'kových soustav).
Kapitola je zakončena teorií
chyb tíhových redukcí.
Seznamy literatury jsou na koncích jednotlivých kapitol. V dndatku publikace jsou tabulky kulo.vých funkcí, údaje o mezinárodním elipsoidu [Hayfordnvě) i o nové ,referenční soustavě 1967, jmenný a věcný rejstřík.
Lederstegerova
publikace
je cenným
kompendiem
v oblasti určování rozměrů a tvaru Země, jehož teorie
se v poslední době velmi rozvíjí - také zásluhou auto'ra. Nemalou část textu tvoří vlastní jeho studie, zejména IV oblasti sféroidických
,rovnovážných tvarů. Autor
nepochybně zachytil nejnovější světový stav výzkumů
v uvedené oblasti. Geodetietká a geofyzikální veřejnost
ocení i autorovu snahu o srozumitelnost textu. Publikace je cenným pramenem informací, ale i významným
příspěvkem k budování světové geodetické soustavy.
Prof. Bohm
Prof. Buchar

528.46:711,163(091
)

Něm č e n k o, N.: Dějiny pozemkovtch
6prav. Ceské
vysoké učení technické v Praze 1970, 41 stran textu,
20 obrázků pérových a 8 obrázkii - foto. Cena 4,- Kčs.
Určeno pro posluchače fakulty stavební.
Velmi dobře napsaný a obrázky dokumentovaný učební text seznamuje čtenáře s dějinným vývojem pozemk,ových úprav, a sice s první etapou 12. až 14. století
a druhou etapou 15. až 17. 'století. První etapa je
v podstatě nejdůležitější etapou z celého časového rozpětí od 12. až do 19. století. Druhá etapa je ukončením
velké kolonizace a tvoří předstupeň
k dalšfm etapám
vývoje pozemkových úprav.
Obsahem skript je technická
stránka dějin vývilje
pozemkových úprav - v širším smyslu tohoto pojmu, na
dnešním území CSR, a to v časovém rozpětí od 12. do
17. století včetně.
Hlavní pozornost je věnována pozemkové držbě zemědělců, tj. selským statkiim, poněvadž na jejIch pozemcích se nejmarkantněji
projevuje provádění pozemkových úprav.
Tato skripta jsou určena především posluchačům studijního směru geodézie a kartografie.
Užitečná jsou
i 'dřívějším absolventiim
zeměměřičského
inženýrství,
pracujícím
zejména v oboru hospodářskotechnických
úprav pozemků, pro prohloubení jejich odbo'rného vzdělání. Učební tex't je dobrým přínosem i pro postgraduální studium zemědělského
a 'Vodohospodářského
inže·
nýrství.
Plldr.

PŘEHLED ZEM~M~ŘICKfcH
ČASOPISŮ
Geodezija, kartografija

i zemeustrojstvo,

ě. 2/1969

Geodézie a orbitálni stanice kolem Země, str. 3-4
G e o r g i e v, N.: Určení rovníkových topocentrických souřadnic
pro umělé družice Země ze sférických vzdáleností fotografickými pozorováními, str. 5-7
Ven e d i k o v, M. - žel J a k o v, J. - D i m i t r o v, G. : O mož·
nosti širší záměny geometrické nivelace trigonometrickou nivelacl, str. 8-12
A ta n a s o v, S.: Použití rozšířeného
principu metody součtu
nejmenších čtvercll k vyrovnání trigonometrických
sítí podle
úhlů při měření směrů, str. 12-16
Z I a t a n o v, G.: Vyrovnání metodou )ilodmínkových rovnic s ne·
známými, str. 17-16
Di m i t r o v, G. K.: Přesnost protínání ze strany, str. 19-20
D ž o n g a r s k i, S. - M i I a n o v, M.:
vání výměr, str. 21-24
Vel e v, K.:

Ochrana orné pildy -

Boj a d ž i e v, B.:
detických praclch,

Vysoká jakost
str. 32-34

Metoda vážení při určo-

prvořadá
-

úloha, str. 29-31

základní

otázka

J o r d a n o v, N.: Stabilní normativní předpisy
kých úS)ilěchů při výstavbě měst, str. 34-35

-

při geo-

záruka

vel·

S t oj n o v, V. - P e i č e v, s.:
poznámky k Zeměpisnému atíasu
pro 6. třidu a pro 1. školni r61k technických škol, str. 36-37
D a s k a lov a, M.: Mezinárodni seminář pr~ geodetické zpracováni pozorování umělých družic Země, str. 37-39
Geodezlja, kartograflja
R i bar

o v, s.:

I zemeustrojstvo,

č. 3/1969

O pl'esnosti délkového protínání,

str. 3-4

C o n k o v, N.:
Zakládání opěrné geodetické sítě rozvíjením
paralaktické polygonometrie s malou základnou, str. 5-8
DI m i t r o v, D. A.:
D oj čin

o v, L.:

Polygon z protíná ní ze strany,

Stavba vysokých triangulačnlch

I van o v, I. C.: Nová metoda topografického
fická tachymetrie, str. 21-25 ,
J a k I m o v, v.: Trasování
nolem, str. 26-29
G e r g o v, G.:

1970/184

bodil kružnice

str. 9-12

věží, str. 16-19
mapování -

gra-

s pentagonálním

hra-

Některé ot4zky říční kartografie,

str. 30-33

Geodezlja, kartograflja

(Dokončení ze str. 167)

I zemeustrojstvo, č. 4/1989

Ach m a k o v, P.: Zaměřeni geodetické činnosti směřujicl k vytvořeni katastru podzemnlch slil a zařlzenl, str. 12-16
L u k a n o v, L.:
úspěchy kartografického
tisku v Bulharsku,
str. 17-18
, a n k u lov, M.: Triangulace Sofie, str. 19-22
J a k i m o v, V.: Účast geodetů při projektováni a výstavbě prumyslové-,z6ny: města Pleven, ,str ... 25-26
pe t r o v, E. - V ú č k'o v, p.':' 'Kat~str zemědělských 'půd v lidovém 1Í1lIhll·rsku,-stp..27-29
L a z a r o v, G.: ledna z metod určeni svislé polohy vysukých
komlnů, str. 30-31
Don ov, D.: Geodetické a fotogrammetrické práce pf'i hledání
a projektovénl cest v lidovém Bulharsku, str. 32-33
M a d o I e v, D_: stavební s!tě průmyslových objektů, str, 36-38
V I a č k o v, I.: Topograficko-geodetické práce ph stavbě a využlvánl metalurgického kombinátu ••Kremnikovci", str. 39-40
K o s e v, N_- Ker l! e v, N.: Topografické a hydrografické výzkumy řeky Dunaje, str. 41-44
S t o j a n o v, I.: Molnosti použiti mikrofilmu v kartografii, str,
44-45

I I i e v, P.:
Geodetické práce při stavbě tlakových štol hydroenergetiCkého_systemu ••Sestrimo''', str. 48-51
T r e n d a f í lov, 1.: Výrobnl novinky v závodě na geodetické
přlstroje v Sofii, str. 52
Revlsta de geodezie, cadast-ru fi organlzarea

terltorlulul,

Č.

1/1989

Pop e s c u, N.:
Úkoly pozemkového fondu pro rok 1969, str.
3-7
Tu d o r, C.: Padesát let činnosti na úseku pozemkovébo katastru v Rumunsku, str. 8-12
G e o r g e s c u, S.': O1oha a náplň pozemkového katastru, str.
13-18

Mlh li i IA, M.',- Z e g her u, N.: přlnos fotogrammetr'ie k' realizaci pracl,pozemkového katastru v Rumunsku, str. 17-22
D Inc A, T.: Oloha pozemkového katastru v pOZ1:!mkovépolitice.
str. 23-25
G a r s t e a, S.: Vyulitl pedologických studii v pozemkovém katastru, str. 26-30
R li d u c i a n n u, N.:
Možnosti diferenciálnlho
překreslování
na překreslovačl SEG-IV, str. 31-37
T r A s t a r u, G. - T u r e a, G. - Rot a r u, M.: Vytváření trigonometrických sltl metodou Regocziho, str. 38-42
Revlsta de geodezle, cadast-ru fl organlzarea

terltorlulul,

Č.

2/1969

Pop e s c u, N.: Za správnou delimitaci stavebnlch obvodů ve
městech a venkovských obclch, str. 3-6
M i h a II, D. : Studium stabllizace kontrolnlch bodil. pro určováni
vodorovných posuni!. staveb, str. 7-18
G 11I i e, N. - D I a c o n u, I.:
Volba optimálnl hustoty pro vyhotoveni mapy Bouguerových anomálii Rumunska potřebné pro
geodetické účely, str. 19-25
Rot a r u, M.: Několik koncepci týkajlclch se zmlrněnl vlivu
bočnl refrakce na měřeni vodorovných úhli!., str. 26-32
Or Ag h I c i, V.: Výpočet výškových úprav svažitých pozemků
podle metody nejmenšlch čtverci\, str. 33-39
o obr e a, A. - D e f o u r, D.: Nová etapa racionálnlho využiti
pi\dy, str. 45-49
G u d a c, N. - T o a der,
1.: Rozvoj metod topografického měřeni v souvislosti s katastrálnl činnosti v Rumunsku,. str. 50-54
Rad u, A.: Vyrovnáni trigonometrické s!tě po dvou částech,
Kruger'Urmajevi\v postup, metoda změn úhli\, str. 56-63
G u t u, A.: Zaměřováni a zobrazování nepřístupných podzemních
prostor pomoci stereofotogrammetrie,
str. 84-73
Revlsta de geodezie, cadastru

,I

organlzarea

terltorlulul,

Č.

3/1969

T r li i s t a r u, G.: Matematická redukce délek měřených elektronickými dálkoměry, str. 3-8
U r s e a, V. - TAm i i o g a, G.: Zkušenosti s užitlm gBodézie
při seřizováni a provozu pri\myslových zařlzenl, str. 9-20
C r i s t e s c u, S. - C r i s t e s c u, R.: Stanoveni největšlch přípustných odchylek při vytyčování prvků měřických síti pro
stavebnl účely, str. 21-24
And r e i, O.: Pozorováni trhlin a deformaci komor pro těžbu
kamenné soli pomoci stereofotogrammetrie, str. 70-74

[11] Lal-lchnor, F. - Hilger, lf. - Brettschlleider,
U.: Gcodiitischc Deformationsmessungen
unter,moht am Boispicl der Oleftalsporre. (Vcraff. geod.
Inst. Rhcin.-Wcstf. TH č. 10). Frankfurt a. M.,
1966,48 s.
[12] Marčák,
P.: Vypracovanie projoktov prc mcranie
vertilfálnych deformácií na priehradách. = "Vodní
hospodářství", 1956, č. 3, s. 74-79.
[13] Marčák,
P.: Meranie vertikálnych deformácií na
Oravskej priehrade. = "Geodetický a kartografický obzor", 1956, č. 9, s. 161-165.
[14] Marčák, P.: Pozorovanie deformácií priehrad mctódou merania na zámernú priamku (alignement)
podfa skúseností na slovenských priehradách. =
"Stavebnícky časopis SAV", 1957, č. 2, s. 103-125.
[l5] Marčák,
P.: Skúmanie stability pevných výškových bodov pri nivelačných meraniach zvislých
posunov stavieb. = "Stavebnícky časopis SAV" ,
1961, č. 3, s. 182-190.
[16] Marčák,
P.: Uwagi o wydajnosci pracy przy pomiarach odksztalccn budowli wodnych. = "Przeglad geodezyjny" 1961, Nr. 10, s. 364-370.
,
[17] Marčák, P.: Výskum trigonometrickej met6dy pri
meraní vodorovnych posunov na Vírskej priehrade.
"Stavebnícky časopis SAV", 1965, č. 5, str.
274-294.
[18] Marčák,
P.: Trigonometrická metóda merania
vodorovný~h posunov hydrotechnických stavieb.
In: Práce Ustavu te6rie merania SAV. Bratislava,
1965, 20 s.
[19] Marčák, P.: Skúmanie lokálnych výškových zmien
pevných bodov pri meraní sadania priehrad. =
"Geodetický a kartogr. obzor", 1965, č. 12, str.
309-313.
[20] Meranie posunov stavieb geodetickými met6dami.
Sborník zo symp6zia v Smoleniciach. Bratislava,
1962. 174 s.
[21] Nové met6dy merania na priehradách. [Aut.:] J.
Bolf.....
Bratislava, 1959. 319 s.
[22] Pomiary odksztalcen objekt6w przemyslowych.
Materialy XXXII Konferencji Naukowo-Technicznej. Katowice, 1965. 499 s.
[23] Staněk,
V. - Marčák,
P.: Geodetické merania
posunov na vodných stavbách v ČSSR. = "Geodetický a kartogr. sborník", 1961, sv. 7, s. 73-114.
[24] Záruba,
Q. - Mencl, V.: Inženýrsko-geologické
otázky při zakládání hydrocentrály u Sučan na
Váhu.
"inženýrské stavby",
1956, č. 7, str.
302-307.

Tjskárna prosí čtenáře o opra,vu nedopalření
GaKO, str. 155, Interkosmos:
ve 2. odst. má být: ". .. zástupci NDR, Polska,
a ČSSR {Maďarsko
se omluvilo
písemně},

v 6.

Č,

SSSR a
předse-

dal .. :'

ve 4. odst., 3. ř, má být: "koordinátorovi
zaslal

skupiny,

aby

... "

Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický v Praze vypisuje konkurs na dvě místa odborných
asistentů (nomenklatura
B.14, platové rozpětí 1600 až
2200 Kčs] pro absolventy zeměměřického
inženýrství
pro práce při p-ozorování umělých družíc Země a sledování pohybu zemského pólu.
Nástupní termín 1. září 1970. Nabídky s životopisem,
přehledem praxe a odborných prací zašlete osobnímu
oddělení ústavu do 31. července 1970.
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