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528.3:519.85/.87
KUKUČA, I. a kol.

Optimalizácia geodetických sietí

Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977 č. 8,
s. 183-187, 2 obr., lit. 9
Článok prináša informáciu o výsledkoch výskumu autorov
v oblasti, ktorá z hfadiska racionalizácie geodetických
prác je velmi progresívna. lde o teóriu optimalizácie
tvorby sietí a stručnou formou charakterizuje princípy
a základy jej metód.

551.244
VYSKOČIL, P.

Základní problémy a výsledky studia recentních pohybů
zemské kůry

Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977 Č. 8,
s. 187-192, 2 obr. lit. 19
V pojednání jsou diskutovány základní problémy kom·
plexního studia recentních pohybů zemské kůry. V sou-
vislosti s jednotlivými řešenými otázkami jsou ukázány
základní výsledky výzkumů do.ažených v léto oblasti.

528.486
HERDA, M.

Vytyčování plošných staveb pomocí přechodných stano-
visek \

Geodelický a kartografický obzor, 23, 1977 Č. 8,
s. 193-197, 5 obr., lit. 11

Meloda přechodných stanovisek využívá plně nové tech-
niky, zejména programovatelných kapesních kalkulátorů.
le vhodná zejména při vylyčování sídlišť a její použití
znamená jak časovou úsporu, tak í snížení nákladů.

528.48:625.78:721
ČEIKA, V.

Zaměřování podzemních vedeni v komplexní bytové vý-
stavbě

Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977 č. 8,
s. 197-202, 3 obr., 1 tab., lit. 8'

Článek se zabývá problematikou zaměřování prostorové
polohy dokončených staveb podzemních vedení a geodetic-
kou částí dokumentace skutečného provedení podzemních
vedení v komplexní bytové výstavbě.

528.3:519.85/.87
KUKUČA, I. u. Koll.

Optimalisierung geod1itischer Netze

Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 8,
Seíte 183-187, 2 Abb., Lit. 9
Díe Abhandlung bringt eine Informatíon iiber die For-
schungsergebnisse auf einem Gebiet, das aus dem Ge-
sichtspunkt der Rationalisierung geodiHischer Arbeiten
sehr progressiv ist. Es handelt sich um eine Theorie der
Optimalisierung des Aufbaues von Netzen und charakte-
risiert in kurzer Form dia Prinzipe und Grundlagen seiner
Metl1oden.

551.244
BblCKOQHJI, Il.

OCHoBHhle npoOJIeMLI H pe::lYJIL'l'aThI H3YQeHHJl COBpeMeH-

HLIX lIBHlKeHHH 3eMHOH KOpLI

feolle3H'leCKHH H KapTOrpapH'leCKHH 0030p, 23, 1977,
No 8, crp. 187- 192, 2 pHC., JIHT. 19
CTaTLJl: COlleplKHT OCHOBHLle npOOJIeMbI KOMnJIeKCHOro

H3Y'leHHJl: COBpeMeHHbIX ,llBHlKeHHH 3eMHOH KOpbI. B CBlI-

3H C OTlIeJIbHO peilleHHbIMH oonpocaMH nOKa3aHbI OCHOB-

Hble pe3YJIbTaTbI HCCJIellOBaHHH lIocTHrHyrblx B 9TOH 06-

JIaCTH.

528.486
fEP}lA, M.

Pa30HBKa OOJIbillHX nJIOCKOCTIlIdX crpoeK npH nOMOIqH

BpeMeHHLIX TOqeK CTOJl:HHJI

feolle3H'leCKHH H KapTOrpapH'leCKHH 0030p, 23, 1977,
No 8, CTp. 193-197, 5 pHC., JIHT. II
MeToll BpeMeHHbIX TOqeK CTOJl:HHJl:nOJIHOCTbKl HCITOJIbSY-

eT HOBYKl TexHHKY, rJIaBHbIM oopa30M, KapMaHHble Bbl-

'lHCJIHTeJIbHble MaillHHbI C nporpaMMHpoBaHHeM. MeTon

nonxOllHT, rJIaBHbLM oopa30M, .n:JIJl:pa36HBKH lKHJIHIqHblX

KOMnJIeKCOB H ero npHMeHeHHe naeT KaK 9KOHOMHKl Bpe-

MeHH, TaK H nOHHlKeHHe pacxonOB.

528.48:625.78:721
QEHKA, B.

C~eMKa non3eMHLlX JIHHHH B KOMnJIeKCHOM lKHJIHIqHOM

CTpOHTeJILCTBe

feo.n:e3H'lecKHH H KapTOrpapH'leCKHH 0030p, 23, 1977,
No 8, CTp. 197-202, 3 pHC., 1 TaOJI., JIHT. 8
CTaTbJl: co.n:eplKHT npoOJIeMaTHKY c~eMKH npocrpaHCTBeH-

HOro nOJIOlKeHHH 3aKOH'leHHbIX CTpoeK no.n:3eMHblX JIH-

HHH H reOlle3H'lecKYKl qaCTb .n:OKYMeHTan;HH neHCTBHTeJIb-

HOro BblITOJIHeHHJl: no.n:3eMHblX JIHHHH B KOMIIJIeKCHOM

lKHJIHIqHOM CTpoHTeJIbCTBe.

528.3:519.85/.87
KYKYQA, H. H KOJI.

OnTHMaJIH3aD;HJI reOlle3HqeCKHX CCTeH

feo.n:e3H'lecKHH 1'1 KaprOrpapH'leCKHH 0030p, 23, 1977,
No 8, CTp. 183-187, 2 pHC., JIHT. 9
CTaTbJl: HHpopMHPYeT o pe3YJIbTaTaX HCCJIe.n:oBaHHH aB-

TOPOB B OOJIaCTH, KoropaJl C TOqKH 3peHHJI pan;HOHaJIH-

3an;HH reOJIe3H'lecKHX pa6oT, JIBJIJIeTCJI O'leHb nporpec-

CHBHOH. STO KaCaeTCJl: TeopHH OIITHMaJIH3an;HH C03JIaHHJl:

ceTeH C KOpoTKOH xapaKTepacTHKoH npHHn;HIIOB H OCHOB

ee MeTOJIOB.



551.244
VYSKOCIL, P.

Grundprobleme und Ergebnlsse des Studlums der rezenten
Erdkrustenbewegungen
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 8,
seite 187-192, 2 Abb., Lit. 19
ln der Abhandlung werden die Grundprobleme des kom-
plexen Studiums der rezenten Erdkrustenbewegungen dis-
kutiert. lm Zusammenhang mit den einzelnen geHisten
Fragen werden die auf diesem erreichten Grundergebnisse
der Forschung gezeigt.

528.486
HERDA, M.
Absteckung gr06er Flachenbauobjekte mlltels Vorilber-
ganglicher (freler) Standpunkte
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 8,
Seite 193-197, 5 Abb., Lit. 11
Die Methode der voriibergiinglicher [freienl Standpunkte
nutzt vollermaBen die neue Technik, insbesondere die
programmierbaren Taschenrechner. Sie eignet sich beson-
ders bei der Absteckung von Siedlungen und ihre Anwen-
dung bedeutet eine Zeiteinsparung sowie auch Kosten-
verminderung.

528.48:625.78:721
CEJKA, V.

Vermessung unterlrdlscher Versorgungslellungen belm kom·
plexen Wjlhnungsaulbau
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 8,
Seite 197-202, 3 Abb., 1 Tab., Lit. 8
Die Abhandlung befaBt sich mit der vermessungsproble·
matik der Raumlage des fertigen Aufbaues unterirdischer
Versorgungsleitungen und des geodiitischen Teiles der
Dokumentation der wirklichen Ausfilhrung unterirdischer
Versorgungsleitungen beim komplexen Wohnungsaufbau.

528.3:519.85/ .87
KUKUCA, ). and team
Optlmlzatlon 01 Geodetlc Networks
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. 8,
pp. 183-187, 2 fig., 9 ref.
Information on research results achieved in the field
of the theory of network optimization which is of great
importance for rationalization of geodetic activities. Tha
principles of the theory and ils methods are briefly
described.

551.244
VYSKOCIL, P.
Fundamental Problems and Results 01 Recent Earth's Grus!
Movements Studles
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. 8,
pp. 187-192, 2 fig., 19 ref.
The article deals with fundamental problems of recent
Earth 'g crust movements studies. Main research results
achieved in lhis field are presented with regard to dif-
ferent problems studied.

528.486
HERDA, M.

Settlng Out 01 Large Area Gonstructlons Uslng the Tem·
porary Statlons
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. 8,
pp. 193-197, 5 fig., 11 ref.
Method of temporary stations uses fully advantages 01
new technology, namely of programable calculators. lt

is suitable for setling out of residential town areas and
by its application a considerable reduction of time and
costs for setting out activities can be achieved.

528.48:825.78:721
CE)KA, V.

Survey 01 Underground Llnes ln Gomplex Gonstructlon
III Houslng Areas

Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. 8,
pp. 197-202, 3 fig., 1 tab., 8 ref.
Problems of mapping underground detail real pOsition.
Geodetic part of underground detail documentation 01
finished housing areas development.

528.3:519.85/.87
KUKUCA, ). et collectif

Optimallsation des réseaux géodéslques

Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 8,
pages 183-187, 2 illustr., 9 bibliogr.
L'article contribue a l'information sur les résultats obte-
nus dans la recherche des auteurs dans le domaine pro·
gressif de la rationalisation des travaux géodésiques. Il
s'agit de la théorie ďoptimalisalion de la création de
réseaux caractérisant briěvement les princip-es et base s
des méthodes.

551.244
VYSKOCIL, P.

Problěmes londamentaux et résultats obtenus ii la sulla
ďétudes effectuées sur les récents mouvements de l'écorce
terrestre

Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 8,
pages 187-192, 2 illustr., 19 bibliogr.
L'article traite les problémes de base de l'étude com·
plexe relative aux récents mouvements de ľécorce ter·
restre. Par rapport a la solution de problémes particu·
liers on démomre les résultats élémentaires des re·
cherches, obtenus dans ce domaine.

528.486
HERDA, M.

lalonr.ement des grandes constructlons superflclelles au
moyen de postes ďobservatlon statlonnalres

Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 8,
pages 193-197, 5 illustr., 11 bibliogr.
La méthode des post es d observation stationnaires esl
entiérement basée sur la nouvelle technique, surtout les
calculateurs de poche a programmes. Elle convient sur·
tout au jalonnement de cités ďhabitation et elle repré·
sente des économies de temps et de frais.

528.48:625.78:721
CEJKA, V.

Levé des condulles souterralnes dans les constructlons
locatlves

Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 8,
pages 197-202, 3 illustr., 1 tab\., 8 bibliogr.
L'article traite le probléme du levé de la situation spa·
tiale des constructions achevées des conduites sou·
terraines ainsi que la documentation géodésique des con-
duites souterraines réelles dans les constructions locatives
complexes.
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Ing.Ján Kukub, CSc., Ing. Lea Bartalošová, Ing.Ján Pecár,
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Základným a z vecného i časového hfadiska trvalým
predpokladom riešenia vedeckých problémov a tech-
nických úloh na povrchu Zeme je existencia geodetic-
kých sietí. Preto sa otázkam ich budovania, orientá-
cie, mierky, homogenity, spájania, analýzy, údržby
i v súčasnosti venuje mimoriadna pozornosť vo všet-
kých vyspelých štátoch sveta (pozri napr. [1]). Oso-
bitne vážnou sa vzhfadom na súčasné vedecké i tech-
nické požiadavky stáva otázka presnosti geodetic-
kých. sietí všetkých druhovo Požiadavky presnosti
v mnohých prípadoch nesp1ňajú geodetické siete bu-
dované klasickými metódami. Najčastejšie ide o prí-
pady využitia sietí pri budovaní rozsiahlejších a in-
vestične náročných objektov (metro, diafnica, vefký
priemyselný závod ap.), ďalej pri sledovaní posunov
a deformácií hrádzí a priehrad, objektov v poddolova-
nom území a v oblastiach so zvýšenou seizmicitou,
kde bodové pole musí byť určené s vysokou presnosťou.

Výskum v problematike sietí je podmienený aj
ďalšími faktormi, ako je napr. potreba obnovy a mo-
dernizácie existujúcich štátnych sietí, ekonomické
otázkyai.

Paralelne s požiadavkami sa v súlade so sú-
časným stavom vývoj a vedy a techniky núkajú mož-
nosti tvorby dokonalejších sietí. Meracia technika,
existenci a vhodných matematických nástroj ov, roz-
voj výpočtovej techniky, objavenie nových zákonov
šírenia chýb v sieťach ([2, 3]), nové a modifikované
vyrovnávacie postupy, podnecujú geodéziu hfadať
nové metódy a postupy tvorby sietí. Z hfadiska vedec-
kých a praktických požiada viek na parametre presnosti
najma polohových sietí, rovnako ako z ekonomických
hradísk pri ich budovaní a modernizácii, za osobitne
významné možno považovať najnovšie pokusy o tvor-
bu návrhov optimálnych štruktúr geodetic-
kých sietí.

Pod pojmom optimálny rozumieme taký postup
merania (takú štruktúru), pri ktorom s minimálnym
počtom meraní určíme odhady hfadaných parametrov
siete tak, aby ich disperzie a kovariancie minimalizo-
vali zvolenú funkciu kritéria optimality. Takto možno
docieliť minimálnu plochu elipsy strednej chybyalebo
minimálne polosi elipsy strednej chyby ap., a to podfa
vofby kritéria optimality. (V prípade trojrozmerného
priestoru hovoríme o rozptylovom elipsoide). Vzhfa·
dom na časovú a investičnú náročnosť terénnych prác
v geodetickej sieti je optimálny návrh jej štruktúry
nutnou súčasťou vedeckého a ekonomického riadenia
týchto prác, ktorý v značnej miere prispieva k ich
racionalizácii.

Výskum optimalizácie je u nás i v zahraničí v po-
čiatočnom štádiu. S ohfadom na náročnosť teoretic-
kých štúdií a numerických výpočtov sme sa v dote-
rajšom výskume optimalizácie (datuje sa od r. 1973)
vo Výskumnom ústave geodézie a kartografie v Bra·
tislave v spolupráci s Ústavom merania a meracej

techniky SAV v Bratislave zaoberali v prevažnej
miere vytvorením teoretických základov a výpočtami
len v najjednoduchších konfiguráciách. Doteraz do-
siahnuté výsledky jednoznačne potvrdzujú efektív-
nosť, aktuálnosť a perspektívnosť novej metódy [4,
5]. V ďalšom uvádzame základné informácie o proble-
matike optimálnych plánov z matematických hfadísk.

2.1. Základné pojmy

Na pochopenie a štúdium danej problematiky je ne·
vyhnutná znalosť určitých pojmov. Vzhfadom na to,
že niektoré z nich nie sú v geodézii zaužívané a čitatef
sa s nimi pravdepodobne stretne po prvýkrát, uvádza·
me v tejto práci ich základné, pomerne podrobné de-
finície. Kvoli názornosti a pre lepšie pochopenie bu-
deme ich graficky znázorňovať a vyjadrovať matema.
tickými vzťahmi.

Konfiguráciu geodetickej siete, danú vzájomnou
polohou bodov, určuje st1pcový vektor *, ktorého
komponenty treba poznať's presnosťou, zodpovedajú-
cou presnosti prvého členu v rozvoji do Taylorovho
radu. Tak napr. konfiguráciu dvoch bodov možno
vyjadriť dvoma dvojicami súradníc alebo dvojicou
súradníc jedného bodu, smerníkom a d1žkou, prípadne
len dížkou, ak jeden z bodov leží v počiatku súradni-
cového systému a ich spojnica v jednej z osí ap. Podfa
toho vektor konfigurácie možno písať:

alebo * = (X~l alebo * = s ap.

Iy~(XO

SO )

Príklad jednoduchej konfigurácie siete je na obr. 1.
Užitočné parametre siete sú tie veličiny, pre určenie

hodnot ktorých sa sieť buduje. Dané sú komponentami
vektora, ktorý označíme symbolom 91, V prípade tri-
gonometrickej siete parametrami sú súradnice bodov;
v prípade nivelačnej siete sú to nadmorské výšky bo-
dov alebo prevýšenia medzi nimi.

Pomocné pxrametre siete sú tie veličiny, ktorých
hodnoty je potrebné pri budovaní siete určit, ale kto-
rých určenie nie je ciefom budovania siete. Označíme
ich symbolom 92,

Množina uzlov. V geodetickej sieti množinu uzlov
tvoria uhly, vzdialenosti, výškové a gravitačné roz-
diely medzi geodetickými bodmi, teda veličiny, kto-
rých hodnoty možno merať. Na obr. 2a je množinou
uzlov X = {Sl' 82, 8a, 84, Wl' W2, Wa, W4}, na obr. 2b je
X = {~l' ~2}'kde 8; sú strany, Wi uhly a ~i prevýšenia
medzi bodmi.

Plán je funkci a, ktorá priradí každému uzlu da- '
nej konfigurácie číslo medzi nulou a jednou, ktoré je
relatívnou početnosťou merania v danom uzle. Ozna-

1977/183
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P,
b)

0,3

"..'

Obr. 1: Konfigurácia trojbodovej siete s r6znymi
štruktúrami

Clme ho symbolom P(Xi)' Toto číslo nazývame tiež
váhou plánu v uzle, resp. len váhou, ak nemóže prísť
k nedorozumeniu. Z definície je zrejmé, že suma váh
uvažovaného plánu sa rovná jednej. Takto definovaný
plán niekedy nazývame normovaný plán.

Štruktúra je graficko-numerické znázornenie plá-
nu. Uzly, v ktorých váha plánu je rózna od nuly, sú
vyznačené graficky ako spojnice (v prípade strany)
alebo ako oblúčik (v prípade uhla) a sú k nim pripísa-
né hodnoty váh (obr. 1).

8pektrum plánu. Množinu tých uzlov, v ktorých
hodnota plánu je od nuly rózna, nazývame spektrom
uvažovaného plánu. Ak plán označíme s, potom
spektrum plánu označíme 8(s).

M erané hodnoty sú stredné hodnoty tých náhod-
ných premenných, ktorých realizáciou vznikajú vý-
sledky merania experimentálnych veličín, patriacich
do množiny uzlov. V ďalšom budeme predpokladať,
že stredné hodnoty E(1]/xtl náhodných premenných

1] v uzle Xi sú lineárne závislé od neznámych para-
metrov siete

kde
f' - riadkový vektor funkcií, vyjadrujúci lineárnu

závislosť,
0,1 @ _ vektor parametrov. (Predpokladáme teda, že

chyby merania <5= 1] - ľ e nie .sú zaťažené
systematickým vplyvom, čiže E(<5) = O.)

V geodézii často ide o nelineárne vzťahy, ako napr.
cotg, odmocnina atd., ktoré však v praxi možno vždy
linearizovať rozvojom do Taylorovho radu:

m of(@O)
E(rJ!xi) = f' @ = f(@) = f(@O) +.~ -~Q. <5e;,

.=1 VO,

(2)

<5ei = ei - e? a e? sú približné hodnoty parametrov,
a teda

, _ (~f(@O) Of(@O))f - Oel , ... , oe
m

.

Z nameraných údaj ov možno určiť nekonečne vefa od-
hadov užitočných parametrov @. Je prirodzené žiadať,
aby odhady parametrov mali nasledovné vlastnosti:

1. Nevychýlenosť: E(@) = @ skutočné,
t. j. stredná hodnota odhadov sa rovná skutočnej
hodnote.

2. Konzistentnosť:
Pre každé
s > Olim P[(@n - @SkutJ' (@n - @skut.l ~ s] = O,

t. j. odhady konvergujú podfa pravdepodobnosti ku
skutočným hodnotám. (Tu n je počet meraní, z kto-
rých je vyrovnaním určený ~dhad @n')

3. Efektívnosť: D (@) ~ D (@),

t. j. disperzia každého odhadu @ '* @ je vačšia ako
disperzia efektívneho odhadu.
Najlepšie lineárne odhady, ktoré spiňajú spomínané
vlastnosti, dostaneme metódou najmenších štvor-
cov, ak merané hodnoty sú stochasticky nezávislé.
Potom platí:

Tu M je informačná matica plánu, ktorá je definovaná
nasledovne:

m
M = ~ 0'-2 (X;) !(Xi) f'(x;) P(Xi), (4)

i=1

kde 0'-2(X;) je apriórna disperzia v uzle Xi

a P(Xi) je relatívna početnosť meraní v uzle Xi'
M je pozitívne definitná a regulárna matica,

t. j. existuje k nej inverzia a jej rozmer sa rovná počtu
neznámych parametrov "m". Ak n je celkový počet
meraní vykonaných s relatívnou početnosťou p, potom
n M je matica normálnych rovníc.
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m

y = ~ 0'-2 (Xi) !(Xj) YiP(Xi),
i=l

kde Yi je realizovaná (nameraná) hodnota náhodnej
premennej v uzle Xi'

Inverzná hodnota informačnej matice D = M-l
je kovariančnou maticou vektora odhadov a má tú
vlastnosť, že na diagonále má disperzie (variancie)
odhadov neznámych parametrov a mimo diagonály sú
kovariancie. To znamená, že kovariančná matica svo-
jimi prvkami charakterizuje presnosť odhadov é. Naj-
lepšie lineárne odhady majú "najmenšiu" kovariančnú
maticu v nasledovnom zmysle slova: Pre rubovorný
m-rozmerný vektor x a pre kovariančnú maticu ~~
iného nevychýleného cdhadu z n meraní platí

x' ~~ x ~ x' (~ D) x.

Pojem optimality nie je jednoznačný. Optimálny plán
maže viesť k odhadom parametrov s minimálnymi
disperziami, inokedy k minimálnym nákladom, pričom
neprekročíme vopred danú nepresnosť v odhade pa.
rametrov atd. Význam slova optimálny v súvislosti
s budovaním geodetických sietí sme stručne charakte.
rizovali v úvode. Podrobnejšie ho rozvádza a zaujíma-
vo komentuje Alberda v [6]. V československej litera-
túre o problematike optimalizácie po prvýkrát píšu
Kubáček a Pázman v [7]. Teoreticko-praktické rieše-
nie niektorých úloh je o. i. v [8].

Pri návrhu funkcie kritéria optimality vychádza-
me z kovariančnej matice, ktorá úplne charakterizuje
celý plán. Hovoríme, že plán s je:

D-optimálny, ak determinant kovariančnej matice D (s)
je minimálny, inými slovami, ak plocha elipsy
(resp. objem elipsoidu) strednej chyby je mini-
málna;

A-optimálny, ak stopa kovariančnej matice D (s) je
minimálna, inými slovami, súčet štvorcov polosí
elipsy (resp. elipsoidu) strednej chyby je mini-
málny;

Minimaxne-optimálny, ak výraz max O'-2(X) d(x, s) =
x

= O'-2(X) ('(x) D(s) ((x) je minimálny, inými
slovami, maximálna hodnota disperzie z vyrovna-
nia je minimálna;

L-optimálny, ak L[D(s)] je minimálne. Tu L je pozitív.
ny, lineárny funkcionál, priradujúci každej mati.
ci D(s) skalárnu hodnotu. (Pozitívny lineárny
funkcionál je zobrazenie štvorcových matíc do
reálnych čísiel tak, že platí: L(A + B) = L(A) +
+ L(B), L(kA) = kL(A) a pre pozitívne definitnú
maticu A je L(A) ~ O. Tu A, B sú matice, k je
reálne číslo.);

Q-optimálny, ak S d(x, s) dx je minimálne, kde Z je
z

podmnožinou množiny uzlov X.

V praxi sa často stáva, že len časť parametrov,
tzv. užitočné, treba určiť optimálne. Takéto plány
nazývame reštringovanými optimálnymi plán.

mi. Kritériá optimality budú podobné ako v predchá-
dzajúcom, s tým rozdielom, že minimalizujeme deter-
minant, stopu resp. lineárnu funkciu matice Du(s)
(l je počet užitočných parametrov.) Tu Du je submati-
ca matice D = M-l, ktorá súvisí s užitočnými para-
metrami a výraz d(x, l, s) je definovaný nasledovne:

d(x, l,s) = ('(x) ( Du
Dk!

DIk ) f(x)
Dkk- Mkk

Kritérium D- optimality minimalizuje plochu elipsy
strednej chyby, čo je v geodézii vermi vítané; na dru-
hej strane sa však maže vyskytnúť tvar elipsy pre-
tiahly v jednom smere, čo by znamenalo vačšiu ne-
presnosť v tomto smere. Pre svoju minimaxnú vlast-
nosť, ktorou minimalizuje maximálnu aposteriórnu
disperziu sprostredkujúcej veličiny, bude pravdepo-
dobne vhodné pre vačšinu geodetických úloh. Výhod-
né je tiež z hradiska výpočtov.

Kritérium A- optimality minimalizuje súčet štvor-
cov polosí elipsy strednej chyby, preto A- optimalita
dáva homogénnejšiu sieť než D- optimalita. Avšak
z matematického hradiska je toto kritérium menej
vhodné, lebo optimalita v prípade lineárnej transfor·
mácie už neplatí a okrem toho metóda zostrojenia A-
optimálneho plánu je často zložitejšia než D- optimál-
neho plánu.

Kritérium L- optimality minimalizuje funkcionál
L[D(s)], preto toto kritérium bude vhodné pri návrhoch
špeciálnych sietí, ako je určenie geodetickej základne,
určenie azimutu, určenie súradnice koncového bodu
atd. podra účelov takýchto sietí treba vhodne voliť
funkcionál L.

M inimaxné kritérium je ekvivalentné s kritériom
D- optimality, takže má podobné vlastnosti, a slúži
len na kontrolu tohto kritéria.

Kritérium 0- optimality je špeciálnym prípadom
L- optimálneho kritéria. Umožní lepšie skúmať pres-
nosť v celej oblasti tým, že ju rozdelí na menšie oblasti,
ktoré skúma osobitne.

Vidíme, že ani jedno kritérium nie je univerzálne,
každé má výhody aj nevýhody. Kritérium, ktoré by
najviac vyhovovalo našim požiadavkám a podmien-
kam, by bolo možné vytvoriť lineárnou kombináciou
spomenutých kritérií. Preto v budúcnosti bude po-
trebné viac sa venovať tomuto problému aj z teoretic-
kého aj z výpočtového hradiska.

4. Teoretické základy riešenia optimálnych plánov

Optimálne plány, ktoré by vyhovovali všetkým kri-
tériám, nejestvujú. Vorba kritéria v konkrétnych prí.
padoch bude závislá od ciera merania. Ukázalo sa
však, že niektoré z kritérií sú ekvivalentné a možno
pre ne zostrojiť spoločný optimálny plán. Má to verký
význam, poskytuje to totiž jednoduchú kontrolu a pri
číselnom zostrojení umožní znižovať rozsah výpočtov.
Veta o ekvivalencii, ktorá tvorí teoretický základ
riešenia optimálnych sietí, hovorí:

Nasledujúce tvrdenia sú ekvivalentné:

1. plán s* minimalizuje determinant kovariančnej
matice D(s); plán teda je D- optimálny,
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2. plán e* minimalizuje výraz max 0.-2(x) d(x, e);
"eX

plán je teda minimaxne optimálny,
3. max O'-2(X)d(x, e*) = m.

"eX

Vidíme teda, že D a minimaxné kritérium sú
ekvivalentné. Pre kontolu D- optimálneho plánu stačí
zistiť, či funkcia O'-2(X)d(x, e) v spektre plánu nepre-
vyšuje m, kde m je počet neznámych parametrov.

Podobné vety existujú pre reštringované D-,
A- a L- optimálne plány.

Tieto vety majú aj praktický význam. Umožňujú
totiž určiť pre fubovofnú navrhovanú štruktúru číslo,

Informačná matica získaná iteračnou procedúrou
bude v limite totožná s informačnou maticou optimál-
neho plánu:

lim IM(e.) I = IM(e*) I·
••••• 00

e* je optimálny plán.
V ďalšom uvedieme niektoré zvláštnosti iterač-

ného procesu.
Najťažšou operáciou iteračného procesu je inver.

tovanie informačnej matice. Preto ho nahradíme
jednoduchšími operáciami podfa Boxovej vety, ktorá
hovorí:

O( )= (1_ P[, _ IXO'-2(x) O(e.) f(x) f'(x) ] O( )
e'+1 IX m 1_ IX+ IXO'-2(x) d(x, e.) e..

ktoré vyjadruje mieru zhody navrhnutej štruktúry
s optimálnou štruktúrou. V prípade, že nemáme mož-
nosť optimálneho navrhnutia štruktúry, možno z nie-
kofkých návrhov vybrať najlepší a posúdiť blízkosť
k optimálnej štruktúre siete.

5. Algoritmy pre sekvenčné navrhovanie optimálnych
štruktúr

Navrhnúť priamo optimálny plán je možné len v nie-
ktorých vefmi jednoduchých prípadoch a pri dostatoč-
nej skúsenosti. Pre zostrojenie optimálnych plánov,
pri použití ktoréhokofvek z kritérií, najvhodnejšia je
iteračná metóda, ktorá vychádza z Caratheodoryho
vety ([9] str. 66) a z konkávnosti funkcie ln IMI, po-
mocou ktorej možno ukázať, že lineárna kombinácia
dvoch plánov bude vždy lepšia ako hociktorý z po-
vodných plánov:

IM(e) I ~ max {IM(e1) I; IM(e2)I}, (8)

kde e = (1 - ťX)e1+ lXe2; O< IX< 1.

Postup zostrojenia optimálneho plánu:

1. Vychádzame z nejakého počiatočného, regulárneho
plánu eo, ktorý má informačnú maticu M(eo) a ko-
variančnú maticu O(eo)'

2. Vyhfadáme uzol xo, v ktorom výraz 0'-2 (xo) d(xo, eo)
je maximálny.

3. Zostrojíme plán e1, ktorý je lineárnou kombináciou
počiatočného a nového, tzv. jednouzlového plánu:

el = (1 - 1X0)eo+ lXoB(xo)'

Koeficient 1X0sa zvolí tak, aby zvačšenie informač-
nej matice bolo maximálne. Dá sa dokázať, že 1X0bude
vyhovujúce, ak:

0'-2 (xo) d(xo, eo) - m
1X0= [O'~2(xo) d(xo, eo) _ 1]m ' (9)

kde m je počet neznámych parametrov a číslo 1X0
označuje, kofko percent nákladov na meranie eo bolo
presunutých do uzla xO'
4. Vypočítame informačnú maticu M(e1) resp. kova-
riančnú maticu 0(e1). Podobným sposobom sa
nájde pláne2,e3, ... atď. Proces opakujeme dovtedy,
kým rozdiel medzi informačnými maticami nasle-
dujúcimi za sebou nebude dostatočne malý.

Prednosťou takéhoto postupu je to, že rozsah
výpočtov sa zmenší, ale presnosť určenia prvkov ko-
variančnej matice sa zvýši. Vysvetfuje sa to tým, že
násobenie, ktoré je nutné pri invertovaní, sa v tomto
prípade nahradí sčítaním.

Často sa stáva, najma pri reštringovaných plá-
noch, že determinant informačnej matice klesá k nule
a výpočet kovariančnej matice nie je možný. V takých-
to prípadoch treba použiť refiexívnu g-inverziu, ktorá
má nasledujúce vlastnosti: A A-A = A a súčasne
R(A) = R(A-).
Tu A-je refiexívna (J- inverzia matice A a R(A) značí
hodnosť matice A.

Časovo vefmi náročnou úlohou je odhad absolút.
neho maxima výrazu O'-2(X)d(x, e) pri veTkom počte
uzlov. Osvedčil sa sposob, pri ktorom sa obmedzíme
na prvé lokálne maximum, t. j. na prvý uzol, kde
0'-2 (x) d(x, e) > m.

Z ekonomického hfadiska je veTmi doležité, aby
postupnosť informačných, resp. kovariančných matíc
čo najrýchlejšie konvergovala. Predpokladom toho je
aj dobrý počiatočný plán, preto jeho navrhovaniu mu-
síme venovať vefkú pozornosť a využiť všetky pred-
chádzajúce skúsenosti.

Uvedená iteračná metóda bude vyhovujúca aj
pre zostrojenie reštringovaných plánov.

6. Záver

Stručnou formou sme charakterizovali princípy a zá-
klady metód optimalizácie. Konkrétne príklady sa na
stránkách GaKO objavia v nasledujúcom období. Naše
doterajšie skúsenosti ukazujú, že z teoretického i prak.
tického hTadiska je naďalej poťrebné venovať sa vo
výskume otázkam

- vplyvu jednotlivých druhov kritérií na štruktúru
v aplikácii na konkrétnej konfigurácii siete,

- zmeny D- optimálneho plánu pri danej konfigurá-
cii vplyvom smerodajnej odchýlky meraných ve·
ličín,

- závislosti D- optimálneho plánu od množiny uzlov,
- rýchlosti iterácie pri danej konfigurácii a vplyvu

štartovacieho plánu na rýchlosť konvergencie,
- znižovania numerickej presnosti výsledkov jed-

notlivých iteračných krokov pri programovom
spracovaní daného algoritmu,

- stanovenia hranice pre "stopping rule" programu
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Z charakteru nastolených problémov je zrejmý
kvalitatívny skok v prístupe k budovaniu geodetických
sietí všetkých druhovo Úspešné využitie uvedených
metód v geodetickej praxi si však vyžaduje nadobud-
núť potrebné ďalšie skúsenosti predovšetkým vo
sfére výskumu.

Treba zdorazniť, že problematika optimalizácie sa
dotýka všetkých tých oblastí geodézie, kde sa vyko-
náva meranie, teda nielen sietí v ich vlastnom zmysle
slova. Skúsenosti nadobudnuté pri výskume sietí
bude možné využiť aj v mapovaní, fotogrametrii,
geodetickej astronómii a pri vytyčovacích a projekto-
vacích prácach.

Dokladné poznanie zákonitostí budovania sietí
na nových princípoch, znalosť ich presnosti, zákonov
šírenia chýb, vplyvu vofby kritéria optimality na cha-
rakteristiky presnosti parametrov siete a využívanie
optimalizačných metód pri zakladaní polygónových ťa-
hov pre účely mapovania, pri budovaní jednoduchých
i zložitých vytyčovacích a kontrolných polohových
a výškových sietí a inde spolu s využitím jestvujúcje
výpočtovej techniky sa prejaví ako významný racio-
nalizačný faktor. Už v blízkej budúcnosti umožní
budovať alebo rekonštruovať geodetické siete požado-
vanej presnosti s minimálnymi nákladmi.
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Základní problémy a výsledky studia
recentních pohybů zemské kůry
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a kartografický v Praze

Původní názory o stabilitě zemského povrchu
v současném geologickém období byly v průběhu
posledních desetiletí vyvráceny kvalitativně nový-
mi poznatky. Jedním z hlavních zdrojů poznatků to-
hoto charakteru se staly výsledky opakovaných
geodetických měření, určující nezávisle a s vysokou
přesností deformace zemského povrchu. Je při tom
samozřejmé, že tyto deformace jsou odrazem dyna-
mických procesů vnitřních vrstev zemského tělesa.
Vlastnosti výsledků geodetických pozorování jako
průmětu pohybů vnitřních hmot zemského tělesa
určují nejen jejich význam, ale i hranici jejich mož-
ností. Z těchto důvodů, jestliže hovoříme o výzkumu
recentních pohybů zemské kůry musíme brát v úva-
hu a využívat celý komplex metod, dovolujících stu-
dovat vzájemné působení kvality vnitřních struktur
a deformací povrchu. Základním rozdílem, umožňu-
jícím rozlišovat citovaný komplex metod určení
vlastností povrchových vrstev zemského tělesa je
kvalita výsledků. Výsledky geodetických pozorová-

ní zobrazují dynamické vlastnosti povrchu, zatímco
metody současné geofyziky určují převážně jen sta-
tické vlastnosti kůry a svrchních částí pláště. Ten-
to stav je ovšem nutno považovat za dočasný, ne-
boť např. gravimetrie je schopna již v blízké bu-
doucnosti dávat prostřednictvím údajů o změnách
tíhového zrychlení odpovídající informace o pohy-
bu hmot uvnitř zemského tělesa.

Jestliže jsme v původních etapách výzkumu hle-
dali důkazy o existenci deformací zemského povr-
chu, pak v současné době se nacházíme v etapě
předběžných analýz, využívajících výsledků růz-
ných metod a určujících postupně vlastnosti struk-
tury zemské kůry a jejích povrchových deformací.
Základním cílem spojeného úsilí geofyziků, geode-
tů a geologů v těchto směrech je nalezení základ-
ních příčin a zákonitostí dynamických procesů
uvnitř zemského tělesa, které bezprostředně ovliv-
ňují zemský povrch - životní prostředí lidstva. Dů-
sledky těchto vnitřních procesů jsou různé, avšak
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nejnebezpečnějším z nich jsou seismické jevy
zvláště katastrofálních rozměrů. V této souvislosti
je třeba s lítostí vzpomenout obětí zemětřesení,
které počátkem března 1977 postihlo balkánskou
oblast a zvláště krásné hlavní město Rumunské so-
cilistické republiky, Bukurešť.

S přihlédnutím k naznačenému základnímu cíli
výzkumu vlastností recentních pohybů zjišťujeme,
že se v současné době nacházíme teprve na po-
čátku chápání všech složitostí další cesty. V sou-
časné etapě se totiž nacházíme ve stadiu hledání
pravděpodobných souvislostí mezi jednotlivými je-
vy, souvislostí mezi výsledky výzkumu vlastností Ze-
mě různými metodami. Základem k prohloubení a
rozšíření současných studií je sběr a analýza sta-
tistických materiálů - výsledků různorodých po-
zorování. Typickým pro současný přístup k řešení
zadaného problému jsou dvě kvalitativně se odli-
šující hlediska - směry dalšího výzkumu. První
směr je charakteristický tím, že objektem výzkumu
je zemské těleso v celku. Studietohoto typu se za-
bývají tvarem a rozměry zemského tělesa, vlastnost-
mi jeho rotace, vlastnostmi struktury celého zem-
ského tělesa, pohybem kontinentů a jeho příčinami
apod. Geodetické metody jsou v tomto případě vy-
užívány v podobě astronomických pozorování kolí-
sání pólů, zřejmě spojeným také s vlastnostmi zem-
ského jádra. Opakovaná určení zeměpisných sou-
řadnic klasickými metodami se svou přesností uká-
zala jako nevhodná pro určení pohybů bodů na
velké vzdálenosti. Mnohem slibněji se pro tyto účely
jeví využití umělých družic Země a dopplerov-
ských a interferometrických jevů. Postupné využí-
vání těchto metod slibuje v blízké budoucnosti
možnost velmi přesného určování pohybů základ-
ních bloků zemské kůry. Kvalita současných nej-
přesnějších relativních i absolutních gravimetrů
nám dává možnost postupně studovat v globálním
měřítku změny síly tíže vyvolané přemísťováním
velkých hmot. Další podstatné údaje v tomto směru
přinášejí i ostatní geofyzikální metody, jejichž
průběžné analýzy nám ve svém souhrnu dají mož-
nost postupného poznání základních zákonitostí dy-
namického života naší planety v celku.

Druhým směrem současného výzkumu vlastností
pohybů zemské kůry a jejich zákonitostí jsou stu-
die lokálního nebo regionálního charakteru. Zá-
kladním dílčím směrem tohoto výzkumu jsou kom-
plexní studie ve vybraných oblastech - geodyna-
mických polygonech. Výhodou toho druhu přístupu
k celému problému je větší podrobnost výsledků zís-
kaných různými metodami. Rozsah studované oblas-
ti dovoluje ve větším detailu určovat deformace
zemského povrchu, vlastnosti geofyzikálních polí a
struktury zemské kůry. Nevýhodou komplexních
studií lokálního charakteru je skutečnost, že zís-
kané poznatky, nebo alespoň některé z nich nema-
jí obecnou platnost. V tomto směru je proto důle-
žité vzájemné srovnávání jedinečných - zvláštních
vlastností jednotlivých zkoumaných oblastí a je-
jich zevšeobecňování. Důležitou úlohu zde proto
má mezinárodní spolupráce, na jejímž základě
bude možno postupně stanOVit obecné vlastnosti
pohybů a odvodit jejich základní zákonitosti.

Výsledky výzkumu, prováděné dnes v obou na-
značených směr-ech by se v budoucnu měly setkat
v podobě zevšeobecňujících poznatků. Takové se-
tkání by mělo být charakterizováno tím, že všem
obecným - globálním - zákonitostem budou od-
povídat zvláštní zákonitosti lokálního charakteru.
Naopak lokální, výjimečné jevy by měly být na ta-

kovém stupni poznání v plném souladu s obecnými
příčinami dynamických vlastností Země. Takový
soulad mezi oběma současnými směry studia pod-
staty recentních pohybů je ovšem ještě otázkou bu-
doucnosti. V současné etapě pouze hledáme možné
vztahy a závislosti mezi jednotlivými jevy, určova-
nými nezávisle celou škálou různých metod. Lze při
tom říci, že více je rozvíjen druhý směr výzku-
mu, nebo tento přístup dovoluje kromě sledování
hlavního cíle řešit rovněž řadu místních, speciál-
ních otázek. Kromě toho je možno v tomto případě
pro získávání nutných údajů využívat obvyklé tech-
niky, využívané třeba ještě v dalších pracích, které
s předmětem našeho výzkumu přímo nesouvisí.
S ohledem na rozlohu našeho státního území a na
orientaci naší mezinárodní spolupráce, ať již v rám-
ci Komise akademií věd socialistických států
(KAPG) nebo Komise pro recentní pohyby zemské
kůry (GRCM) Mezinárodní geodetické asociace, se
v dalším zaměříme spíše na problematiku výzkumů
lokálního nebo regionálního charakteru.

Jestliže zanedbáme metodické nebo technologiC-
ké otázky jednotlivých metod, související zejména
s otázkami zvýšení přesnosti pozorování, musíme se
zabývat zejména těmito okruhy problémů:

- vlastnosti pohybů nebo deformací povrchu,
zejména jejich změny v čase z hlediska matema-
tického vyjádření celého procesu;

- vzájemné souvislosti pohybů povrchu a struk-
turníCh vlastností zemské kůry;

- vzájemné souvislosti pohybů povrchu a sta-
tických nebo dynamických vlastností jednotli-
vých geofyzikálních polí;

- vzájemná souvislost recentních pohybů s dy-
namickými procesy neotektoniky.

Je přitom samozřejmé, že uvedené členění je do
značné míry umělé a odpovídá současné úrovni na-
šich znalostí. Sjednocujícím prvkem všech uvede-
ných částečných - dílčích řešení je jediná dosud
neznámá příčina, tj. zdroj deformací zemského po-
vrchu.

Vlastnosti pohybů nebo deformací zemského
povrchu

Využívání geodetických metod a zejména zpra-
covávání dnes ještě omezeného množství výsledků
vyvolává nutnbst zjednodušení funkční závislosti
pohybu v čase. Ve většině případů se proto před-
pokládá lineární závislost pohybu v čase, přičemž
le vědomě zanedbávána obecná nelinearita pohy-
bu nejen v čase, ale i v prostoru. Důkazem neline-
arity pohybů jsou výsledky geologických výzkumů
vlastností pohybů v geologické minulosti Země a
také, dnes ještě ojedinělé výsledky geodetických
měření. Kromě periodických změn na zemském po-
vrchu exogenního původu s jasnou závislostí na fy-
zikálních vlastnostech půdy [2], [3], byla na-
lezena také místní kolísání dílčích bloků zemské
kůry dosud neznámého původu [4]. Speciálními
problémy tzv. skryté periodicity na rozsáhlejších
územích, jejíž původ je přičítán dynamickým vlast-
nostem svrchních částí zemského pláště, se zabývá
např. práce [5]. Všeobecně je nutno otázkám zřej-
mých nelinearit. tektonických deformací zemského
původu věnovat zvláštní výzkumnou pozornost.
Znalost funkční závislosti pohybu na čase je totiž
podstatným údajem pro další rozbory vlastností de-
formací zemského povrchu a pohybů zemské kůry.
Východiskem pro takový výzkum jsou často opako-
vaná geodetická měření, přičemž zvláštní význam
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zde mají ekonomicky i technicky méně náročná po-
zorování na geodynamických polygonech.
Pokud jde o zmíněné elQogenní pohyby, byla spek-

trální analýzou nalezena perioda 180 dní, 300 dní,
365 dní a 4 roky, platná pro zatím pro osmiletou
řadu pozorování na geodynamickém polygonu Li-
šov. V souvislosti s tím bylo zjištěno, že exogen-
ní pohyby jsou patrné ještě v hloubce 20 m. Jestli-
že při srovnání s dalšími výsledky pozorování da-
ného jevu v Ukrajinské SSR považujeme periodic-
ký charakter exogenních pohybů za prokázaný,
vzniká otázka, do jaké hloubky kolísání tohoto pů-
vodu působí. Protože je známo, že extrémní pohyby
tohoto původu jsou typické zejména pro struktury
sedimentů, má tato otázka zvláštní význam při
obecném studiu vlastností dynamiky rozsáhlých se-
dimentárních pánví. Kromě toho je v těchto oblas-
tech ještě málo řešenou otázkou problém, do jaké
míry obrážejí deformace povrchu pánve pohyby
vyvolané konsolidací sedimentů anebo pohybem
dna pánve.
Kromě uvedeného je možno do znacne míry po-

važovat za nerovnoměrné pohyby v seismických ob-
lastech. Kromě změn rychlostí pohybů jako přízna-
ku nadcházejícího zemětřesení [6]. jsou známy
rychlé pohyby v okamžiku zemětřesení, měnící
mnohdy podstatně tvářnost krajiny (např. [7]).
Mimořádně důležitý význam má studium vlastností
pohybů zemského povrchu v intervalu přípravy ze-
mětřesení, a to zejména z hlediska předpovědi toho-
to jevu. Jestliže uvážíme současnou velkou seismic-
kou aktivitu na celém světě, mají tyto výzkumy
perspektivní charakter a je třeba zvýšit výzkum-
nou činnost v tomto směru. S vlastní seismicitou
je spojena ještě jedna otázka, která se v současné
době začíná rozpracovávat. Jde o prověření předpo-
kladu, že seismické vlny ovlivňují také struktury
na větší vzdálenosti od zdroje seismického neklidu.
Teoreticky je totiž možno předpokládat, že v dů-
sledku průchodu seismických vln jinak málo výraz-
ně napjatým prostředím (kdy napětí je vyvoláno
pomalým tektonickým pohybem) může dojít k rych-
lejšímu vyrovnání takového napětí. Taková změna
může být jen nižšího řádu, pozorovatelná' pouze
z opakovaného geodetického měření, avšak sou-
časně může ovlivnit celkový charakter dynamiky
zkoumaného území. Nelze ani vyloučit, že takové je-
vy jsou právě zdrojem nepravidelností v průběhu
tektonických pohypů v platformních oblastech, ja-
kými je např. i Ceský masiv. Z těchto hledisek
mají význam další opakovaná výzkumná měření na
geodynamickém polygonu Lišov, ležícím v oblasti
ovlivněné seismickými impulsy východoalpských
zemětřesení [8]. Kromě toho v mimořádných pod-
mínkách mohou takové impulsy vzdálenějších
epicenter vyvolat i porušení dálkových vedení, pro-
tínající význačnější zlomové linie apod. Z hledis-
ka celkového pochopení vlastností recentních pohy-
bů má výzkum v tomto směru téměř stejný význam
jako studium možností předvídání zemětřesení.
Oblastmi se specifickými vlastnostmi deformací

zemského povrchu jsou oblasti ovlivněné lidskou
činností. Deformace tohoto původu nazýváme ob-
vykle technogenními deformacemi. Na rozdíl od de-
formací tektonického původu můžeme tyto defor-
mace předem přibližně vypočítat. výpočty tohoto
druhu zejména v oblastech těžby nafty a zemního
plynu mají zvláštní metodologický význam pro
studium skutečných a teoretických deformací zem-
ského povrchu v závislosti na podpovrchovém na-
pětí v hloubce zdroje. Modelovým řešením je při

tom možno s určitou mírou nejistoty studovat fyzi-
kální vlastnosti svrchních vrstev zemské kůry, je-
jichž znalost má význam i PľiO analýzy vlastností
recentních deformací zemské kťtry všeobecně.
Zvláštní význam má studium vzájemných vztahů

mezi technogenními a tektonickými pohyby. Řešení
této otázky je důležité již proto, že většina na-
lezišť užitkových nerostů se nachází v oblastech
zvýšené tektonické aktivity, která bezprostředně
ovlivňuje charakter technogenních pohybů. Tech-
nogenní deformace zemského povrchu naopak
ovlivňují vlastnosti tektonických procesů a mění
jejich všeobecný režim [9], [10]. Kromě toho půso-
bení technogenních vlivů ve vhodných podmínkách
oživuje jinak klidné poruchové linie staré tekto-
niky. Studium vzájemných souvislostí mezi tekto-
nickými a technogenními' pohyby včetně pohybů
vyvolaných odlehčením bloků v důsledku úbytku
hmot je v podstatě výzkumem vlivu činnosti člo-
věka na charakter tektonických pohybů.
Všechny naznačené výzkumné problémy jsou

postupně řešeny s využitím komplexu pozorování
zejména na geodynamických polygonech různého
rozsahu. Je třeba si přitom uvědomit, že výsled-
ky geodetických pozorování mají relativní charak-
ter, který může podstatně zkreslit údaje o vodorov-
ných pohybech [11]. Jde o to, že záměrně za-
nedbaný vektor pohybu výchozího bodu nebo sku-
piny bodů se projeví v algebraickém součtu ve
vektoru bodu nebo skupiny bodů, jejichž relativní
pohyb studujeme (obr. 1). Podstatný význam pro
podrobnější rozbor zde proto mají i výsledky dal-
ších geověd. Jestliže analyzujeme vlastnosti geode-
ticky určených deformací zemského povrchu je
zřejmé, že odpovídají pouze na otázku po velikosti
deformace, popřípadě jejich znaménku a obecných
vlastnostech. Pro zodpovězení otázky po příčinách
těchto deformací je třeba již využít celého kom-
plexu dalších geofyzikálních a geologických metod.
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Obr. 1: Deformace vektoru pohybu dvou sledova-
ných geologických jednotek při zanedbání pohybu
výchozího bodu. Čerchované vektory - skutečný
pohyb bodů; plný vektor - zdeformovaný pohyb,

vyvolaný zanedbáním pohybu výchozího bodu
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Vzájemný vztah pohybů povrchu a struktury zem-
ské kůry

Metody současné geofyziky dovolují postupně ur-
čovat základní vlastnosti zemské kůry, jejíž struk-
tura a fyzikální kvalita je ve srovnání s ostatními
vrstvami zemského tělesa nejvíce různorodá. Pro
další prohlubování studia zákonitostí recentních de-
formací zemského povrchu má zvláštní význam zna-
lost rozdělení struktur různých hustot, polohy zlo-
mových linií a tvar dílčích a hlavních ploCh dis-
kontinuity. Nejdůležitější z nich je tzv. Mohoroviči-
čova diskontinuita - hranice mezi kůrou a pláštěm.
V současné době je Moho-diskontinuita do značné
míry praktickou hranicí, po kterou jsme součas-
nými metodami schopni určovat vlastnosti zem-
ských vrstev s větší podrobností než např. vlast-
nosti pláště. I tento výzkum však postupuje realtiv-
ně pomalu a v současné době máme podrobnější
informace o vlastnostech zemské kůry pouze na
vybraných profilech nebo menších územních cel-
cích. Přesto nám tyto informace dovolují postupně
studovat závislosti mezi deformacemi povrchu a
strukturou zemské kůry. Je přitom důležité, že te-
prve v takovém případě máme právo hovořit o vý-
zkumu recentních pohybů zemské kůry.

Řešení diskutovaných otázek je spojeno s věro-
hodností informací o vlastnostech zemské kůry a
o deformacích zemského povrchu. Diskuse součas-
ných možností a přesnosti informací, které nám
podávají jednotlivé geofyzikální metody o struk-
tuře zemské kůry přesahuje rámec tohoto pojedná-
ní a soustředíme se proto pouze na problematiku
související s geodézií. Jestliže uvážíme dřívější vý-
vody této práce, dospějeme k poznatku, že pro prá-
vě probírané analýzy jsou vhodné pouze ty defor-
mace zemského povrchu, které je možno považovat
za důsledky tektonických procesů. V tom také spo-
čívá současný nedořešený úkol přípravy geodeticky
určených deformací povrchu k dalším komplexním
analýzám. V rámci této přípravy údajů je proto
třeba sledovat všechny směry výzkumu vlastností
deformací zemského povrchu, jmenované v před-
chozí kapitole a stále přesněji oddělovat jejich jed-
notlivé typy.

S věrohodností a obecnější využitelností výsled-
ků geodeticky určovaných deformací zemského po-
vrchu souvisí ještě jedna závažná otázka. Její zá-
klad spočívá v to, že v současné době používáme
"měřené" deformace zemského povrchu, aniž by-
chom uvažovali různosti fyzikálních vlastností pod-
loží. Jestliže předpokládáme, že zdroj deformující sí-
ly leží uvnitř zemské kůry, nebo pravděpodobněji
ještě pod její spodní hranicí, je zřejmé, že velikost
povrchové deformace bude ovlivňovat váha bloku
zemské kůry, působící proti deformující síle. Za-
nedbáním různosti takové váhy, kterou je možno
vyjádřit prostřednictvím hustoty, dostáváme do ur-
čité míry znehodnocený obraz o rozložení deforma-
cí zemského povrchu. Takovým způsobem pak mo-
hou stejné vnitřní síle odpovídat různě velké defor-
mace, a to v závislosti na váze - hustotě jednotli-
vých bloků. Na základě těchto úvah byla odvozena
jednoduchá rovnice pro redukci pohybů povrchu,
přihlížející k různosti střední hustoty zemské kůry
celé oblasti a hustoty jednotlivých bloků [12]. Ve
své podstatě je taková redukce analogická reduk-
cím jiných geofyzikálních výsledků pozorování a je-
jí věrohodnost také závisí na přesnosti našich vě-
domostí o fyzikálních vlastnostech zemské kůry.
Použití této redukce zlepšilo vzájemnou korelaci
mezi povrchovými deformacemi a hloubkou Moho

podél profilů hlubinného seismického sondování na
území států Východní Evropy [13], [14]. Tyto
pozitivní výsledky prokazují správnost sledované-
ho směru výzkumu a užitečnost jeho dalšího rozví-
jení. S využitím podrobnějších údajů o fyzikálních
vlastnostech zemské kůry včetně pružnosti nebo
plasticity materiálu, polohy zlomů a jejich vlastnos-
tí apod. Můžeme očekávat i zvýšení vhodnosti geo-
deticky zjištěných pohybů pro následné komplexní
rozbory.

Současné předběžné analýzy potvrzují vzájemnou
souvislost mezi deformacemi zemského povrchu a
strukturou zemské kůry. V základních rysech se
přitom projevuje závislost deformací povrchu na
tvaru Moho-diskontinuity, ovlivňovaného zřejmě
dynamickými pochody vrchních vrstev pláště. Zvý-
šení věrohodnosti Výsledků analýz tohoto typu zá-
visí na zvýšení kvality našich znalostí o fyzikálních
vlastnostech zemské kůry a na zvýšení kvality úda-
jů o deformacích zemského povrchu s využitím ne-
jen svislé, ale i vodorovné složky [15], [16].

Vzájemná souvislost mezi pohyby zemského po-
vrchu a geofyzikálními poli

Geofyzikální pole, zejména gravimetrické a geo-
magnetické ve své podstatě reprezentují určité
vlastnosti struktury nebo hmoty, nacházející se
pod zemským povrchem. S uvážením dalších geo-
fyzikálních údajů o stavu napětí, tepelném toku
apod. jsou geofyzikální údaje základním zdrojem
informací o struktuře a fyzikálních vlastnostech
zemské kůry. Z tohoto hlediska je tato oblast
problémů spojena s předcházející, neboť např. vy-
užití gravimetrických údajů v kombinaci s údaji
hlubinného seismického sondování zpřesňuje určení
hloubky Moho apod. (18). Jestliže uvažujeme fyzi-
kální smysl deformací zemského povrchu jako pole
deformací vyvolaných polem vnitřníCh sil, máme
v podstatě možnost využívat pole deformací jako
ostatní geofyzikální pole. Současná odlišnost spočí-
vá v tom, že pole deformací vyjadřuje dynamické
vlastnosti hlubinných struktur, zatímco ostatní geo-
fyzikální pole vyjadřují zejména jejich statické
vlastnosti.

Z hlediska tradice jsou s největší podrobností
známy údaje o gravitačním poli, které nám dá-
vají možnost studovat vzájemný vztah mezi rozlo-
žením anomálních hmot a deformacemi povrchu.
Ve své podstatě odpovídají studie tohoto typu ana-
lýzám souvislostí mezi strukturou zemské kůry a
pohyby na zemském povrchu. Věrohodnost vý-
sledků závisí přitom na druhu redukce tíhových
údajů. Přitom je zřejmá potřeba současné, vhodné
redukce údajů o deformacích zemského povrchu.
Při dodržení těchto podmínek bychom měli dojít
přibližně ke stejným poznatkům jako v předcho-
zí kapitole. Tento předpoklad ovšem neodpovídá na-
šim současným poznatkům, neboť korelace mezi
tíhovým polem a deformacemi jsou ve většině pří-
padů jen málo významné. Příčina těchto nesou-
hlasů spočívá pravděpodobně v tom, že pOUŽité re-
dukce jsou málo vhodné anebo že gravimetricky
určené anomální hmoty nevyvolávají zjištěné de-
formace zemského povrchu. Je zřejmé, že v tomto
směru je třeba zejména dále rozpracovávat otázky
redukce údajů o deformacích s využitím nejnověj-
ších údajů o fyzikálních vlastnostech zemské ků-
ry.

Z hlediska vzájemného srovnání a rozborů jsou
významnější dosud ještě ojedinělé údaje o změnách
tíhového zrychlení v čase. Údaje tohoto druhu již
dovolují studovat podrobněji vlastnosti deformací
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v závislosti na dynamických vlastnostech pohybují-
cích se hmot. Je velmi dobře známé řešení gravi-
metrické úlohy, spočívající v určení hloubky ano-
mální hmoty. Za předpokladu, že změny tíhového
zrychlení jsou vyvolávány pohybem anomální
hmoty ve známé hloubce, je s použitím údajů o de-
formacích zemského povrchu teoreticky možné
určit pseudoelastické parametry vrstev zemské ků-
ry a v některých případech i velikost pohybu ano-
mální hmoty [12]. Je samozřejmé, že takové roz-
bory při současné úrovni našich poznatků nemají
pouze jedno řešení a je v podstatě nutno studovat
variantní, modelové situace. V průběhu řešení nu-
lového, prvního a dalších přiblížení však jistě zvý-
šíme kvalitu i kvantitu našich znalostí o zdrojích
a příčinách současných deformací zemského po-
vrchu, a to zejména regionálního charakteru.

Jestliže uvažujeme vlastnosti údajů o dalších geo-
fyzikálních polích, dojdeme k poznatku, že většina
těchto metod se nachází ve stadiu rozvoje, v mno-
ha případech také čistě metodických otázek. Ve
své podstatě takové další údaje postupně doplňují
množství i kvalitu údajů o vlastnostech zemské
kůry. Zkušební rozbory jejich vlastností a vlastností
deformací zemského povrchu vedou někdy ke vzá-
jemně si odporujícím výsledkům, jak se stalo např.
při rozboru souvislostí mezi deformacemi a tepel-
ným tokem [16], [18]. Takové případy je možno
považovat za zcela přirozené, neboť obvykle pro-
vázejí začátek nového výzkumu.

Zpočátku tohoto pojednání jsme přijali za pro-
kázané, že pohyby zemské kůry geologické minu-
losti pokračují i v současné době. Ve své podsta-
tě tedy jsou recentní pohyby částí jediného proce-

su vývoje a "života" Země, jehož vlastnosti jsme
schopni určovat kvalitativně odlišnými metodami.
Je zřejmé, že podrobněji studujeme pokračování
starších neho nedávných pohybů v současnosti, při-
čemž výchozím údajem jsou poznatky o neotekto'
nických nebo kvartérních pohybech. Velikost těchto
pohybů se ovšem vztahuje k nesrovnatelně větší-
mu intervalu času a ve své podstatě charakterizu-
je pouze základní tendence dřívějších pohybů.
K jejich určení jsou využívány zejména geologic-
ké nebo geomorfologické metody, které rovněž ne-
odpovídají na základní otázku po příčinách pohybů.
Svým charakterem tedy do značné míry odpoví-
dají charakteru výsledků geodeticky určovaných re-
centnícb pohybů. Vzájemné srovnání výsledků geo-
logicky a geomorfologicky určených pohybů s vý-
sledky geodetického určení nás informuje, do jaké
míry dřívější pohyby pokračují do současnosti. Při-
tom je ovšem třeba pamatovat na nesrovnatelně
různé časové intervaly, ve kterých studované pohy-
by působí. Souhlas výsledků, získaných oběma me-
todami svědčí pak o vyšším stupni pravidelnosti
pohybů v současnosti a jejich nesouhlas může na-
svědčovat kolísavému charakteru pohybu. S tako-
vými poznatky se můžeme setkat např. při rozbo-
ru údajů v mapě recentních vertikálních pohybů
zemského povrchu východní Evropy. S využitím
novějších údajů o pohybech určených geodetickými
metodami nacházíme souhlasy nebo nesouhlasy
také ve vodorovném směru. Tak např. na rozdíl
od geologických údajů a předpokladů bylo v po-
slední době určeno vzájemné vzdalování se struk-
tur Českého masívu a hranice Západních Karpat
[19]. S uvážením výsledků geologických výzku-
mů vzniká tak otázka, zda v této části zemského
povrchu nemůžeme přirovnat vzájemný vztah obou
uvedených struktur k příboji.

Z uvedených hledisek mají zvláštní význam po-
drobné studie recentních pohybů na pozadí podrob-

Obr. 2.: přehledná mapa jednotlivých základních bloku zemské kury. Schematicky jsou vyznačeny základ-
ní předpokládané tendence jejich vzálemn~ho pohyb.u. V kroužcích pohyby llloků určeM v jednotliVých

lokalitách geodetickými metodami
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ných geomorfologických analýz. Ve prospěch geo-
detických metod byl v oblasti Moravy nalezen pře-
kvapivý souhlas mezi recentními svislými pohyby a
geomorfologickými strukturami nebo poruchami.
Podél relativně velkého počtu nivelačních pořadů
se projevil detailní souhlas také v případě nivelač-
ních znaků, jejichž pohyb jsme obvykle pro extrém-
ní hodnotu považovali za nevěrohodný, vyvolaný
špatnou kvalitou nivelační stabilizace. Tyto výsled-
ky budou v nejbližší době podrobněji publikovány.
Kvalitativně novou metodou, která v současnosti

podává zajímavé údaje o dřívějších pohybech ze-
jména globálního charakteru je metoda paleomag-
netického výzkumu pohybů geologické historie na-
ší planety. Tato metoda nezávisle doplňuje výsled-
ky geologických metod, významně zvyšuje jejich
kvalitu a vyvolala do značné míry vznik nových
teorií o evoluci Země. Zvláště důležité jsou glo-
bální údaje o geologicky historických pohybech
kontinentů, které by z hlediska našich úvah o sou-
časném pokračování pohybů měly vhodně doplňo-
vat současné geodeticky získané poznatky. Jak bylo
ukázáno v [14], dnešní ještě ojedinělé výsled-
ky geodetických měření v různých částech zemské-
ho povrchu velmi dobře souhlasí s výsledky paleo-
magnetických výzkumů a dalších předpokladů
o pohybu kontinentů v geologické historii. Vzájem-
ný souhlas nacházíme v oblasti Japonska, Nového
Zélandu, Pamíru a západního pobřeží Severní Ame-
riky. Mimo jiné se v těchto výsledcích začíná také
obrážet vzájemný soulad obou naznačených směrů
výzkumu, kdy výsledky lokálního nebo regionální-
ho charakteru ve svém souhrnu mohou charakte-
rizovat pohyby větších celků globálního charakteru.
Při současném, všestranném rozvoji výzkumu re-
centních pohybů na celém světě je možno očekávat,
že počet regionálních údajů globálního významu se
bude zvyšovat.
V uvedeném stručném přehledu jsme připome-

nuli některé základní problémy současného stadia
výzkumu vlastností recentních pohybů zemské ků-
ry. Je zřejmé, že při řešení základních i dílčích otá-
zek je zapotřebí využívat již souhrn výsledků, zís-
kaných různými metodami, které ještě do nedávna
pracovaly odděleně. Základem uvedeného přehledu
je současná nutnost vzájemného srovnávání a kom-
plexního využívání výsledků jednotlivých metod
a postupů, neboť každé dílčí řešení je dnes již
jen částí souhrnného, komplexního výzkumu. Z to-
hoto hlediska je třeba také chápat úlohu a význam
každé z dílčích metod geofyziky, geologie a tedy
také i geodézie.
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Vytyčování velkých plošných staveb
pomocí přechodných stanovisek

Ing. Miroslav Herda, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,

topografický a kartografický v Praze

Současný rozvoj malých světelných dálkoměrů
a kapesních programovatelných kalkulátorů ovliv-
ňuje metody vytyčování staveb obdobně jako ji-
né geodetické práce, geodetické sítě a mapování.
Tato nová přístrojová a výpočetní technika umož-
ní zejména

snadné určování polohy bodů ve vodorovné
rovině v důsledku velkého dosahu a vysoké
přesnosti dálkoměrů, znamenající ústup od
hustých stabilních sítí s úplnou vzájemnou ná-
vazností k řídkým bodovým polím bez nutnosti
měřické spojitosti mezi všemi sousedními body
zvýšení rychlosti a pohotovosti měření a vý-
počtů, což umožňuje určovat body jen přechod-
ně pro okamžitou potřebu, bez trvalé stabi1i-
zace a počítat polohu a další hodnoty ihned
po měření.
Je proto možné při vytyčování prostorové polo-

hy objektů na velkých sídlištích a staveništích
průmyslových závodů (zařazených do tříd přes-
nosti vytyčování B a C podle čI. 8 ČSN 73 0421)

určovat body polohové vytyčovací sítě převáž-
ně jen pro okamžitou potřebu vytyčení jed-
notlivých objektů jako tzv. přechodná nebo vol-
ná stanoviska
používat jen velmi řídkou trvale stabilizovanou
vytyčovací síť nejprve na obvodu staveniště
a pak postupně zhuštěnou se stabilizací na do-
končených objektech
polohu přechodného stanoviska i vytyčovací
polární prvky počítat ihned na stanovisku
vytyčit potřebné body při témže postavení
přístroje.
Tento způsob vytyčování, nazývaný metodou

přechodných nebo volných stanovisek (1), má
zřejmé výhody oproti dosavadním způsobům vy-
tyčování velkých plošných staveb. Postačí trvale
stabilizovat jen řídkou vytyčovací síť, tj. při za-
hájení stavby asi čtyři až pět bodů na obvodu sta-
veniště mimo terénní úpravy a postupně ji doplňit
o body na dokončených objektech. Tím se uspoří
náklady na stabi1izaci a určení husté sítě, jak je
ji třeba budovat při vytyčování ortogonální me-
todou s přímým měřením délek, neboť dosah pří-
mého měření délek (zejména kolmic) měřickým
pásmem je malý, jen asi 100, max. 200 m. Dále se
uspoří náklady na obnovu zničených bodů, protože
dosud žádný způsob stabilizace nezabezpečuje bo-
dy na staveništi proti zničení. Další výhodou je
možnost přizpůsobit polohu přechodných stanovi-
sek okamžité přehlednosti, což umožní překonat
překážky v dosažení potřebných záměr. Při or-
togonální metodě a stabilní vytyčovací síti se často
stává, že např. deponie, skládky stavebního ma-
teriálu, budovy titulních zařízení apod. vytvoří
neočekávané překážky a předem vypočtené vyty-
čovací prvky jsou nepoužitelné. Je pak třeba volit
jiné měřické přímky a vytyčovací prvky přepo-
čítat. Dále pak podstatně větší rychlost vytyčení
umožňuje vytyčovat bezprostředně před zakládá-

ním objektů, není třeba nepřiměřeného předstihu
jako je tomu často při ortogonální .metodě.
Pro liniové stavby není metoda přechodných

stanovisek obvykle vhodná, neboť nelze zde vy-
stačit s několika málo body, tvar stavenišť to
vylučuje.

2. Zásady metody vytyčování pomocí přechodných
stanovisek

Prostorová poloha objektů ve vodorovné rovině
tj. hlavní polohové (stavební) čáry nebo osy nebo
hlavní body trasy se vytyčí polární metodou z pó-
lu-přechodného stanoviska, voleného blízko vyty-
čovaným bodům tak, aby určení stanoviska a vy-
tyčení bylo jednoduché, dostatečně přesné a spo-
lehlivé. Měření prvků pro určení přechodného sta-
noviska tvoří první část, pak následuje ihned na
stanovisku výpočet polohy stanoviska a vytyčova-
cích prvků a nakonec třetí úkon, vytyčení objektu.
Přechodná stanoviska se určují postupem, závislým
na vybavení přístroji; bud měřením směrů nebo dé-
lek nebo kombinací směrů a délek na body vyty-
čovací sítě, umístěné v počátečních fázích výstav-
by na okraji staveniště miIho oblast stavebních
prací a nazývané výchozími body. Během výstav-
by se vytyčovací síť postupně zhušťuje, zřizují
se na dokončených objektech další body, aby ne-
vznikaly potíže s dosažením potřebných záměr
vzhledem k postupující výstavbě zejména budov,
které by překážely v záměrách na body na okra-
ji staveniště. Další body se volí na objektech pod-
zemních vedení (šachtách), na transformačních
stanicích, dokončených budovách apod.
Používání metody přechodných stanovisek vy-

žaduje
- vybavení pro výpočty - programovatelný ka-
pesní kalkúlátor, použitelný přímo na st.anovis-
ku
- měřické vybavení - vteřinový teodolit s nasa-
zovacím elektrooptickým dálkoměrem popř. elek-
tronický tachymetr, nebo i jen vteřinový teodolit.
Poloha přechodného stanoviska ve vodorovné

rovině se určí některou ze známých metod, po-
čínaje různým protínáním a konče transformací
souřadnic. Vytyčovací polární prvky se určí tran-
sformací rozdílů pravoúhlých souřadnic stanoviska
a vytyčovaných bodů na polární souřadnice. Podle
vybavení a metody určení souřadnic přechodných
stanovisek je třeba použít nejméně - při měření
směrl\. čtyř - při měření délek tří - při kombi-
naci směrového a délkového měření dvou bodl\. vy-
tyč ovací sítě. ~
Metoda přechodných stanovisek není obvykle po-

užitelná pro vytyčení výšek, neboť podle ČSN
73 0420 se vytyčením prostorové polohy ve svis-
lém směru rozumí určení výšek hlavních výš-
kových bodl\. a vzhledem k požadované přesnosti
podle této ČSN je třeba vesměs použít technic-
kou nivelaci, trigonometrické měření výšek obvyk-
le nevyhovuje.
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Výchozí body vytyčovací sítě se při zahájení
stavebních prací volí na okraji staveniště mimo
přesuny zemin, nejlépe na budovách nebo na
vyvýšených místech. Výchozí body mají být pokud
možno pravidelně rozloženy; na staveništi s teré-
nem vyvýšeným uprostřed nezbývá než volit ale-
spoň jeden bod uvnitř staveniště a pečlivě jej chrá-
nit alespoň do doby výstavby prvních objektů, na
něž by bylo možné tento bod přemístit. Požaduje
se samozřejmě, aby při zahájení vytyčovacích pra-
cí bylo možné určit přechodná stanoviska na
celém staveništi, a to s potřebnou přesností a kon-
trolou.

Stabilizace a signalizace výchozích bodll se při-
způsobí požadavky trvalé signalizace nebo ale-
spoň snadného signalizování. Uplatní se zde body
na budovách s přirozenou signalizací jako stožáry,
hromosvody apod. nebo se použije také jednodu-
ché signalizace plochými terči na stěnách. Lze
použít rovněž betonové bloky v úrovni terénu
s označením bodu ocelovou trubkou o výšce asi
1 m, sloužící současně jako signál, přičemž lze
na tomto bodě stavět i přístroj. Další způsob jsou
observační pilíře na terénu nebo pilířky či konzoly
na plochých střechách se zařazením pro nucené
dostředění. U těchto způsobů lze při určování vy-
tyčovací sítě stavět na bodě také přístroj a při ur-
čování přechodných stanovisek terč nebo odrazný
hranol světelných dálkoměrů.

Pro stabilizaci a signalizaci bodů na stěnách a
nárožích budov lze použít zvláštní nástěnnou znač-
ku, navrženou autorem k uvedenému účelu (při-
hláška vynálezu č. 8078/1976), která umožňuje cí-

Obr. 1 Nástěnná značka budovy
aj trvale osazená část - držák

lit při měření úhlů i délek z kteréhokoliv směru
v rozsahu 300g (nároží budovy 1 nebo 200g (stě-
na budovy. Značka je znázorněna na obr. 1, rozmě-
ry odpovídají přístroji AGA 700. Značka se sklá-
dá z držáku, který se osadí na stěnu budovy a ze
signalizační tyčinky v rámci, který se nasadí na
držák po dobu měření a na níž lze nasadit i od-
razný hranol pro měření délek. Nástěnná značka
umožňuje signalizovat bod pro úhlové měření a
pro mechanické měření délek pásmem svislou ty-
činkou a pro měření délek elektrooptickými dál-
koměry odrazným hrano lem, který se nasadí na
tuto tyčinku a který lze potřebně natočit.

Pro určení polohy přechodných stanovisek z úh-
lů a délek nebo jen délek je třeba, aby na vý-
chozích bodech bylo možné stavět odrazný hranol
dálkoměru. Uplatní se zde uvedené způsoby, pokud
umožňují postavení hranolu. Pokud se použijí body
na střechách budov, je třeba zajistit snadný pří-
stup, neboť hranoly je třeba rozmístit při každém
určení přechodného stanoviska, není vhodné je
ponechávat na bodech trvale. Odrazné hranoly je
možné samozřejmě stavět i na stativ a dostředit,
což už je ovšem časově náročnější. Body s při-
rozenou signalizací obvykle nedovolují postavení
nebo upevnění hranolu, takže je lze využívat jen
pro úhlové měření a poloha stanovisek se pak ur-
čuje kombinací úhlových a délkových postupů.

Přesnost určení bodů výchozí vytyčovací sítě je
dána požadovanou přesností vytyčení prostorové
polohy objektů na staveništi a je dále závislá na
velikosti staveniště a rozložení bodů sítě. Přesnost
vytyčení prostorové polohy je stanovena v ČSN
73 0421 a 73 0422. Relativně největší přesnost se

1977/194



Geodetický a kartografický obzor
ročnik 23/65, číslo 8/1977 195

požaduje pro vytyčení budov (ob-
jektů s prostorovou skladbou), na
sídlištích podle tab. 1 ČSN 730421,
na staveništích průmyslových zá-
vodů podle tab. 2 téže ČSN. Podle
toho je třeba určit výchozí vytyčo··
vací síť s takovou přesností, aby
z ní určená přechodná stanoviska
vyhověla doporučením, uvedeným
v čI. 7 nebo 10 této ČSN, tj. byla
určena s mezní relativní chybou
1:2000 u bytových a občanských
staveb a průmyslových staveb tří-
dy C nebo 1 : 3300 u průmyslových
staveb třídy B. To přibližně odpo-
vídá stř. souřadnicové chybě ± 25
až 30 milimetrů nebo 20 až 25 mi-
limetrů. Chyby výchozí sítě by pak
neměly spolu s chybami v určení
přechodných stanovisek způsobit
překročení uvedených hodnot
(vzorce a diagramy j&OUuvedeny
v [1]).
Pro rozsáhlá a přehledná stave-

niště o ploše větší než 100 ha jsou
k určení výchozí vytyčovací sítě
vhodné metody, používané pro ur-
čení místních trigonometrických
sítí, tj. plošná triangulační nebo
kombinovaná síť, zaměřená úhlo-
vě se dvěma nebo více měřenými

délkami (obvykle z jednoho bodu sítě). Výpočet a
vyrovnání závisí na kvalitě připojovaných bodů.
Při připojení na trigonometrické a kvalitní zhušťo-
vací body je vhodné vypočíst a vyrovnat síť v míst-
ním systému a vložit do S-JTSK, např. Helmerto-
vou transformací, při méně přesném připojení,
např. na polygónové body, provést transformaci,
kterú zachovává tvar a rozměr sítě, např. trans-
formaci se ztotožněním středu a směrníku nejdelší
strany sítě.
Pro určení výchozí vytyčovací sítě na menších

staveništích je vhodné použít jednodušší způsoby
např. kombinované protínání nebo svazek rajonů
z dominantního bodu popř. i jednoduchou polygo-
novou síť, vše obvykle bez vyrovnání MNČ.
Body zhušťovací vytyčovací sítě se volí na po-

stupně dokončovaných objektech. Jejich počet a po-
loha se řídí uvedenou zásadou, umožnit vytyčení
dalších objektů s potřebnou přesností a spolehlivos-
tí a dále též možností jejich využití pro dokumen-
taci dokončených staveb. Je možné využívat nej-
prve objekty zařízení staveniště, pak dokončené
objekty podzemních vedení např. poklopy kanali-
začních šachet, trvale osazených, trafostanice apod.
V dalšíCh etapách výstavby se využívají zejména
budovy, ploché střechy nebo nároží budov, obdob-
ným způsobem jako u bodů výchozí sítě.
Body zhušťovací vytyčovací sítě se určují nejlépe
kombinovaným protínáním, pokud lze na bodech
měřit, nebo protínáním vpřed nebo z délek a dále
rajóny, vždy v potřebném počtu určujících obraz-
ců nebo prvků, aby přesnost určení odpovídala
přesnosti výchozí vytyčovací sítě. Výsledné souřad-
nice se vypočtou vesměs aritmetickým průměrem.
Příklady možností volby výchozí vytyčovací sí-

tě jsou uvedeny na obr. 2 (sídliště Praha-Barran-
dov) a na obr. 3 (sídliště Ústí n. L. - Severní te-
rasa).
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Používání metody přechodných
stanovisek a tím i dosažení uvede-
ných úspor předpokládá současně
také zajištění podmínek, které ta-
to metoda vyžaduje, zejména
- potřebné vybavení pro výpočty

a přístrojové. vybavení, jak bylo
uvedeno

- určení polohy všech objektů
v projektové dokumentaci v sou-
řadnicích.
Vybavení výpočetní a měřickou

technikou se velmi rychle zlepšuje
a v současné době n. p. Geodézie
v krajích i organizace a podniky
s většími geodetickými středisky
mají potřebné vybavení.
Určování polohy objektů v sou-

řadnicích je na velkých stavbách
běžné, neboť je základním předpo-
kladem racionalizace na tomto
úseku a také i předpokladem auto-
matizace projektové činnosti v bu-
doucnu. Kromě toho doplnění cel-
kové situace stavby o souřadnice
objektů umožňuje, aby projektant
odsunul po dohodě s investo-

Obr. 3: Výchozí vytyčovací síť na sídlišti Ústí n. L. - Severní terasa rem zpracování vytyčovacích vý-
kresů až do doby vytyčování,

což lépe zajistí využitelnost vytyčovacích prvků
popř. aby vytyčovací výkresy zpracovala na ná-
klad projektanta organizace, provádějící vytyčo-
vání. Pokud se týká ustanovení § 4 vyhl. č. 10/
/1974 Sb. o vytyč ovací síti, je splněno vybudo-
váním výchozí vytyčovací sítě.
Nakonec je třeba dodat, že metoda přechod-

ných stanovisek vyžaduje také jinou organizaci
práce než tomu bylo dosud při vytyčování orto-
gonální metodou s přímým měřením délek pás-
mem. Mnohonásobně vyšší produktivita práce ma-
lých světelných dálkoměrů a tím spíše elek-
tronických tachymetrů umožňuje zajistit jedním
vybavením vytyčování staveb na poměrně rozsáh-
lém území. Pak je vhodné organizovat jejich
nasazování např. pomocí tzv. mobilní čety [10] a
využívat toto vybavení i pro dokumentaci skuteč-
ného provedení stavby. Snadné připojení na výcho-
zí nebo zhušťovací vytyč ovací síť je zde další
podstatnou výhodou, lze použít metodu tzv.
volných přímek. Odpadnou náklady na udržován~
vytyčovací sítě do doby měření pro dokumentaci
skutečného provedení, neboť uvedené způsoby
stabilizace zajišťují její použitelnost i po skon-
čení výstavby a možnost přejímat tyto body do
podrobného bodového pole jako PBPP s výhodou
dalšího využití.

Vysvětlivky:

dosavadní s"ituace
navrhovaná zástavba
b9,dy vých,ozt vytyčaYQcí sftě

K určení polohy přechodného stanoviska se po-
užijí tyto známé metody určování polohy bodů/ve
zhušťovacích sítích z měřených úhlů a délek:'

rajón s orientací na konci
protínání z délek
protínání zpět z úhlů
transformace souřadnice - Weitbrechtova

- Helmertova
Apriorní přesnost těchto metod lze odhadnout

z diagramů nebo vzorců, uvedených v [1].
Výsledné souřadnice přechodného stanoviska se

nevyrovnávají podle MNČ, použije se při protínání
a rajónech aritmetický průměr z jednotlivých vý-
početních kombinací, u Weitbrechtovy transfor-
mace je aritmetický průměr již součástí metody,
u Helmertovy transformace dochází k vyrovnání
pomocí MNČ, neboť je také součástí metody.

Po určení souřadnic přechodhého stanoviska ná-
sleduje výpočet vytyčovacích prvků jednotlivých
bodů, kterými se v terénu určuje prostorová po-
loha stavebního objektu ve vodorovné rovině. Roz-
díly souřadnic vytyčovaného bodu a přechodného
stanoviska se transformuji na polární vytyčovací
prvky, tj. na úhel od směru na bod vytyčovací
sítě a délku na vytyčovaný bod (popř. zpětně opra-
venou o vliv zkresleni a nadmořské výšky).
Pak následuje vytyčení takto vypočtených bodů

z přechodného stanoviska. Příklad určení přechod-
ného stanoviska a vytyčení budovy je na obr. 3.
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Lektoroval:
Doc. Ing. Zdeněk Novák. CSc.•

ČVUT v Praze

Zaměřování podzemních vedení
v komplexní bytové výstavbě

Ing. Vladimír Čejka,
Vodohospodářské stavby Brno

V tomto článku se chci zabývat problematikou
zaměřování prostorové polohy dokončených sta-
veb podzemních vedení a geodetickou částí doku-
mentace skutečného provedení podzemních vedení
v komplexní bytové výstavbě (dále jen KBV).
Při tom vycházím z některých obecně známých

zkušeností a užitých postupu u Vodohospodářských
staveb, n. p., Brno a návrhu vyplývajících z prak-
tických potřeb geodetických prací ve výstavbě.

2. Společenský význam dokumentace skutečného
provedení podzemních vedení

Podzemní vedení inženýrských sítí se od ostat-
ních stavebních objektu odlišují tím, že po vybu-
dování se zahrnují a jejich průběh není na zem-
ském povrchu znatelný. Abychom určili jejich po-
lohu v dané lokalitě, musíme podzemní vedení buď
vyhledat pomocí speciálních přístroj u nebo, což se
zdá nejjednodušší, před záhozem průběh vedení za-
měřit a vhodně evidovat. Skutečností je, že v celé
řadě obcí, a to i velkých měst, neexistuje komplex-
ní dokumentace podzemních vedení a dosavadní do-
kumentace je vedena nejednotně, v mapových pod-
kladech ruzných zobrazovacích soustav a měřítek,
s neste1nou přesností. Poloha vedení je často pas-
portním zpusobem vztažena k již neexistujícím po-
lohovým bodum. Tyto nedostatky zpusobují známé
a mnohokrát diskutované potíže při projektování
i při vlastní realizaci výstavby. Zbytečně se zvyšu-
jí náklady spojené s vyhledání!Il podzemních ve-
dení a vznikají hospodářské škody vyvolané přeru-
šením některé z inženýrských sítí. S postupem vý-
stavby bude podzemí měst nejen místem podzem-

ních vedení, podpovrchové dopravy, ale i místem
účelových zařízení, garáží, skladu i mnohých pro-
vozoven a na úplnou a přesnou dokumentaci těchto
zařízení bude kladen stále větší duraz.
1. března 1974 nabyla v ČSR účinnost vyhláška

č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě,
platná pro všechny účastníky výstavby. Celospole-
čenský význam vyhlášky je nesporný, zejména
v části § 6, kde je stanovena povinnost dodavatel-
ských organizací dokumentovat geodetickými me-
todami skutečné provedení dokončených staveb-
ních objektu, číselně a graficky vyznačit skutečné
provedení do jednoho paré prováděcích projektů a
v části § 4, kde se hovoří o povinnosti investora
zajišťovat souborné zpracování a archivování do-
kumentace skutečného provedení celé stavby podle
podkladu dodavatele a podle výsledku vlastních
kontrolních nebo doplňovacích měření. Vlastní
praktické provádění nese celou řadu problému ze-
jména z duvodu, že k této problematice dosud ne-
byly vydány žádné podrobnější instrukce, návody,
resp. vzorová dokumentace, určující, jakým způso-
bem skutečné provedení zaměřovat, ale hlavně ja-
kým způsobem měření číselně a graficky zpraco-
vávat, využívat a archivovat. Vzorová dokumentace
nebyla zpracována snad z toho duvodu, že postih-
nout celou řadu místních zvláštností a možností
jednotlivých účastníku výstavby není jednoduché.
Domnívám se, že celá řada pracovníku účastníku
výstavby i orgánu geodézie má v této době již do-
statek zkušeností, kterých by mělo být využito
k vydání směrnic pro zaměřování a zpracování
geodetické části dokumentace skutečného provedf~-
ní staveb. Bude třeba ujednotit zpusoby měření a
formy zpracování dokumentace skutečného prove-
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dení nejen na stavbách zabezpečovaných odpověd-
nými geodety, ale také dát podrobný návod kvali-
fikovaným pracovníkiim, zejména stavbyvedoucím
a technickým dozorům.

3. Využití dokumentace skutečného provedení pod-
zemních vedení - zvláštnosti měření

Geodetická část dokumentace skutečného pro-
vedení podzemních vedení zpracovaná podle postu-
pů uvedených v kap. 4 tohoto článku, v souladu
s písmo g., h. § 6 vyhlášky č. 10/1974 Sb., by měla
být využita:
a) pro potřebu vytyčování navazujících nebo blíz-

kých objektů, pro koordinaci stavby a pro čí-
selné a grafické posouzení stavebních odchylek,

b) pro zpracování geodetických podkladů při pro-
jektování další výstavby

c) pro dokumentaci a evidenci podzemních vedení
jednotlivými správci,

d) pro aktualizaci technické mapy města podle
evidenčních podkladů správců.

Vlastní způsob měření a forma zpracování do-
kumentace skutečného provedení podzemních vede-
ní při KBV musí splňovat některé specifické poža-
davky jejich budoucích správců a provozovatelů.
Obecně známým požadavkem je především pasport-
ní způsob zaměření podzemních vedení pomocí "zá-
měr na pevné nadzemní objekty". Pouhé zaměření
podzemních vedení na vytyčovací stavební síť
není většinou využitelné pro potřeby provozu a
správy. Pouhé pasportní zaměření není zase vhodné
pro další využití a evidenci, neboť poloha nadzem-
ních objektů po delším časovém období doznává
změn, někdy dokonce dochází k asanaci některých
objektů. Navíc pasportní způsob zaměření při KBV
není ani možný z důvodů někdy značného časo-
vého předstihu budování podzemních vedení před
výstavbou nadzemních obytných objektů a objektů
technické a občanské vybavenosti.

Při zpracování dokumentace skutečného prove-
dení v číselné formě je možno vypočítat určující
údaje lomových bodů trasy a objektů na vedení vůči
pevným nadzemním objektům (obr. 1. a.). Při
uplatňování nových zásad popsaných v kap. 4. člán-
ku, kdy budou na nadzemních objektech určeny
pevné body podrobného pole (PBPPJ. bude možné
provést výpočet ortogonálních prvků ,od těchto
PBPP (obr. 1 b).

Bude-li dokumentace skutečného provedení na
stavbách vyžadujících jednoduché geodetické práce,
prováděné kvalifikovanými pracovníky, zpracována
jako měřický náčrt formou ortogonálního měření na
vytyčovací síť, obdrží provozovatel od i n ves t o l' a
kopii tohoto náčrtu a po vyhotovení ucelené části
stavby (stavební etapy) podklady o zaměření sku-
tečného provedení obytných objektů a objektů tech-
nické a občanské vybavenosti v témže vytyčovacím
systému. Těchto podkladů využijí provozovatelé a
správci podzemních vedení k pasportizaci, tj. vý-
počtu záměr lomových bodů trasy a jednotlivých
objektů na vedení vzhlédem k trvalým nadzemním
objektům (obr. 1 c.).

Určením grafických, ale zejména číselných hod-
not stavebních odchylek můžeme ověřit přesnost re-
alizace projektu. Pokud došlo ke změnám je tře-
ba zajistit jejich včasné podchycení a vyhodnoce-
ní pro správnou návaznost dalších projektů a je-
jich koordinaci. Překročí-li zjištěné odchylky sta-
novené meze, rozhodne generální projektant po do-
hodě s investorem o dalším postupu. Určením sta-
vebních odchylek se posuzuje správnost umístění
objektů vzhledem k bodům vytyčovací sítě a okol-
ním objektům (prostorové umístění objektu) a také
se posuzuje přesnost provedení z hlediska rozměru
a tvaru. Přitom se prostorové umístění objek-
tu hodnotí odděleně v horizontální poloze a oddě-
leně se hodnotí dodržení projektovaných výšek.
Zprávu, jak odpovídá provedení prací schválené
projektové dokumentaci, je povinen připravit pro
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přejímací řízení investor (§ 44 vyhl. č. 104/1973
Sb.).
Stavební odchylky jsou zjišťovány porovnáním

projektovaných číselných hodnot s hodnotami zís-
kanými měřením po dokončení stavebního úseku,
za předpokladu zpracování vytyčovacích výkre-
sů a dokumentace skutečného provedení v sou-
řadnicích porovnáním souřadnic. Z toho důvodu by
mělo být měření provedeno metodami, kterými bylo
provedeno vytyčování objektů, nebo metodami
umožňujícími výpočet těchto údajů.
Uvedené oblasti dokumentace skutečného pro-

vedení mají svou problematiku měření, číselného a
grafického zpracování. Zaměřování podzemních ve-
dení před jejich zakrytím nepříznivě ovlivňují ty-
to skutečnosti:

podzemní vedení při KBVjsou budována po krat-
ších úsecích, často souběžně, ale v různých ča-
sových intervalech a hloubkách
po provedených technických zkouškách musí
být vedení zahrnuta
výstavba nepostupuje souvisle, ale z různých
stran staveniště
měření je prováděno často s nedostatečným po-
čtem pracovníků měřické skupiny. Pomocní
pracovníci se mění a nejsou obeznámeni s pro-
blematikou práce
měření je prováděno v náročných terénních pod-
mínkách staveniště s hlubokými rýhami, naku-
penou zeminou, skládkami materiálů a často
v blátivém až bahnitém prostředí
v průběhu výstavby dochází k častému poško-
zení nebo ničení bodů vytyčovací sítě a k na-
rušení viditelnosti mezi body.
V uvedených podmínkách měření musí měřič

přes poměrně hustou síť bodů vytyčovací sítě
vytvářet pomocné měřické body, resp. přímky, což
dále zdržuje vIastní postup prací. Měření je tedy
nárQčné na přesnost i čas, závislé na pracovní ka-
pacitě a fyzické zdatnosti pracovníků.

4. Zaměřování a zpracování dokumentace skuteč-
ného provedení podzemních vedení

Četnost a různorodost prací, které při projek-
tování a realizaci výstavby je prováděno odpověd-
nými geodety i kvalifikovanými pracovníky, zejmé-
na při zaměřování a zpracování geodetické části
dokumentace skutečného provedení stavby, vyža-
duje vytvořit zásady, které by zaručily využitelnost
zpracované dokumentace skutečného provedení
uvedenou v kap. 3 tohoto článku především tím, že
po měření budou zpracovány číselné hodnoty po-
drobných bodů formou vypočtených souřadnic nebo
jen zápisu měřených hodnot. Zápis měřených hod-
not bude prováděn obvykle u ortogonální metody
měření, kdy geodetické práce provádí kvalifikovaný
pracovník, zejména stavbyvedoucí, nebo na těch
stavbách, kde další dodavatel provádí tyto práce
pro vyššího dodavatele. Ve všech ostatních pří-
padech by měla být dokumentace skutečného pr-o-
vedení zpracována v souřadnicích. Grafický výstup
kresbou s potřebnými identifikačními a formál-
ními údaji bude mít informativní charakter.
Zásady zaměřování a zpracování geodetické

části dokumentace skutečného provedení by měly
rozlišovat:
1. Dokumentaci skutečného provedení zaměřenou

a zpracovanou v geodetické soustavě, kdy byla
postupným měřením vytvořena sídlištní síť
PBPP z bodů vytyčovací sítě.

2. Dokumentaci skutečného provedení zaměřenou
a zpracovanou v místním systému, avšak s ná-
vaznosti na dosud souřadnicově neurčené PBPP
na stávajících technických objektech staré zá-
stavby nebo na budovaných pevných nadzem-
ních objektech nové zástavby.

Sídlištní síť PBPP by měla být vytvářena na
podkladě orientačního vytyčovacího plánu výstav-
by sídliště vypracovaného projektantem (odpověd-
ným geodetem projektanta) po dohodě s inves-
torem (odpovědným geodetem investora), kteří
mají ucelenou představu o výstavbě všech objektů
na sídlišti, popř. po dohodě se střediskem geodé-
zie, vzhledem k další využitelnosti PBPP pro účely
evidence nemovitostí. Měření těchto bodů by bylo
prováděno odpovědným geodetem dodavatele, ge-
odetickými metodami s požadovanou přesností dle
směrnic pro technicko-hospodářské mapování a mu-
selo by být při projektování výstavby také finanč-
ně zajištěno. Vybudování této sítě by bylo prvo-
řadým úkolem, jehož splnění by investor měl po-
žadovat po dokončení výstavby trvalých nadzem-
ních objektů na sídlišti. Nejde jen o vybudování
vytyčovací sítě, která naprosto neztrácí svůj vý-
znam, ale jde o vybudování takových pevných bo-
dů na sídlišti, které zůstanou zachovány a budou
využity pro geodetické práce prováděné na síd-
lišti v současnosti i v budoucnosti.
Vytvořením sídlištní sítě PBPP bude vyřešen pro-

blém vyvstávající z požadavku, aby všechna mě-
ření prováděná v průběhu výstavby i v průběhu
dalšího užívání sídliště byla vztažena k jednotné-
mu souřadnicovému systému.
Po dokončení výstavby se tedy za body sítě

PBPP volí vhodné rohy budov trvalých tech. ob-
jektů nebo se body stabilizují jednoduchým způ-
sobem pomocí nástěnných značek, například želez-
nými roubíky nebo šrouby [8-10 cm, 01-2 cm)
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zabudovanými pevně do technického objektu trva-
lého rázu 1,0 až 1,5 m nad zemí, vyčnívajícími asi
1 až 2 cm z objektu. Takto stabilizované body
mají před body stabilizovanými v zemi velkou před-
nost v tom, že jsou jednodušší, trvalejší a snadno
vyhledávatelné. Neméně důležité než vlastní ur-
čení PBPP je vyhotovení geodetických údajů a pře-
hledného náčrtu PBPP podle směrnic pro technic-
ko-hospodářské mapování.

Vytyčovací síť tvoří prostorovou kostru výstav-
by. Na její přesnosti a využitelnosti bude záviset
nejen správné prostorové umístění objektů dané vy-
tyčením prostorové polohy, přesnost dokumentace
skutečného provedení a její využitelnost, ale také
přesnost budovaných sídlištních PBPP. Proto ze
strany tvůrců stavební vytyčovací sítě jí musí být
věnována náležitá pečlivost. Při měření větších
vzdáleností nevystačíme jen s pásmem, ale musíme
použít buď přesných paralaktických metod, nebo
elektronických dálkoměrů, při úhlovém měření
vteřinových teodolitů a zejména u stabilizace vy-
loučit možnost, aby stabiliz-ace znehodnotila přes-
nost měření. Sídlištní síť PBPP vybudovaná s do-
statečnou měřickou kv,alitou je spojovacím člán-
kem všech měření prováděných na sídlišti, zaru-
čující jejich homogenitu. Uvedené je možno apli-
kovat i při výstavbě průmyslových závodů.

4.3 Dokumentace skutečného provedení
stavby v geodetické soustavě

Zásady zaměřování a zpracování geodetické čás-
ti dokumentace skutečného provedení stavby v ge-
odetické soustavě předpokládají, že veškeré ge-
odetické práce budou zajišťovány všemi účast-
níky výstavby ve smyslu příslušných ustanovení
vyhlášky Č. 10/1974 Sb.

Prvotním dokumentem je měřický náčrt a k ně-
mu vyhotovená technická zpráva (§ 9. vyhlášky
Č. 10/1974 Sb.). Dokumenty obsahují číselné a gra-
fické vyznačení skutečného provedení prací a jsou
předány investorovi při odevzdání dodávky.

Měřický náčrt:

Na základě záznamu podrobného měření jsou
předepsány všechny potřebné údaje pro děrová-
ní a výpočet na samočinném počítači. Výpočet u na-
ší organizace provádíme na samočinném počítači
MINSK 22 pomocí programu pro zpracování polo-
hopisných měření menšího rozsahu, zpracovaného
ve VÚGTK Praha ing. Zb. Součkem. Zpracování
menšího počtu měřených bodů je prováděno po-
mocí kapesních kalkulátorů, pro které jsme si upra-
vili vhodné postupy výpočtu.

Měřickým náčrtem je v podstatě jedno paré vy-
tyčovacího výkresu objektu podzemního vedení,
obvykle v měřítku 1: 200 až 1: 1000 se zakresle-
ním skutečného průběhu vedení pomocí geometric-
kých prvků, získaných při měření dokončené stav-
by. Geometrické prvky určující skutečné provedení
jsou získány buď přímo měřením v terénu, nebo do-
datečně výpočtem ze souřadnic bodů měřeného ob-
jektu a souřadnic bodů vytyčovací sítě, ze kterých
byl objekt vytyčován. Uvedené výpočty jsou prová-
děny zejména z důvodů grafického a číselného po-

souzení stavebních odchylek. Tyto výpočty nebude
nutné provádět, určí-li projektant projekční souřad-
nice budovaných objektů přímo ve vytyčovacím vý-
kresu. Posouzení dodržení projektu z hlediska
prostorového umístění se bude provádět porov-
náním projekčních souřadnic a souřadnic zís-
kaných ze zaměření skutečného provedení. Mi-
mo tyto číselné hodnoty jsou v měřickém ná-
črtu uvedeny všechny číselné údaje o bodech vy-
tyčovací sítě, PBPP a podrobných bodech, v sou-
ladu se směrnicemi pro technicko-hospodářské
mapování. Body vytyčovací sítě a PBPP se přitom
Číslují podle projektu všemi účastníky výstavby
stejně. Pomocné měřické body a podrobné body se
číslují zvlášť každým dodavatelem dokumentují-
cím svoji dodávku stavebních prací a zvlášť pro
příslušnou etapu: výstavby danou prováděcími pro-
jekty. Císla podrobných bodů. se přidělují průběž-
ně v časovém sledu prováděného měření. V mě-
řickém náčrtu se dále uvádějí konstrukční a oměr-
né míry, staničení objektů nacházejících se na ve-
dení (hydranty, odvodňovače, šoupata, čichačky
a pod.), jednotná světlost potrubí, popř. druh ma-
teriálu nebo jiné identifikační údaje o stavbě.

Měřický náčrt je možno zpracovávat přímo do
vytyčovacího výkresu, nebo přenést na průsvitku.
Z průsvitky pak rozmnožit potřebný počet kopií
pro investora k jeho soubornému zpracování, pro
uživatele i k archivaci.

Obsahuje stručnou charakteristiku podmínek
měření, měřických metod, přesnosti měření, sou-
řadnicové systémy, údaje o bodech vytyčovací sí-
tě, případně dalšíCh geodetických bodech, je-
jich přesnost, údaje o přístrojích a měřických po-
můckách, potřebné identifikační a formální ná-
ležitosti. Ve své příloze technická zpráva obsahu-
je seznamy souřadnic a výšek všech podrobných
bodů zaměřovaných objektů. U dokumentace sku-
tečného provedení nadzemníCh objektů i seznam
souřadnic nově vytvořené sídlištní sítě PBPP s geo-
detickými údaji.

Měřický náčrt s technickou zprávou se vyhoto-
vuje pro každé dokumentované vedení zvlášť,
z důvodů využití této dokumentace skutečného
provedení jednotlivými správci.

Uvedenou dokumentaci předává dodavatel proto-
kolárně (nejlépe v kopii) investorovi, nejpozději
k přejímacímu řízení spolu s ostatními doklady
dodavatele uvedenými v § 43 vyhlášky Č. 104/1973
Sb.

V projektové dokumentaci je důležité opravit
zejména u potrubních vedení výkres "Podélné pro-
my", a to na základě skutečných výšek dna po-
trubí ve směrových a výškových lomech, výšek
dna přítokové a odtokové roury a poklopů šachet,
určených technickou nivelací a měřením oměr-
ných.

4.4. Dokumentace skutečného provedení
podzemních vedení v místním systému

Body vytyčovací sítě musí být podle § 9 vyhl.
Č. 10/1974 Sb., určeny v předepsaném souřadnico-
vém systému. Použije-li se pro účely výstavby se
souhlasem Krajské geodetické a kartografické
správy místního systému, musí být dokumentace
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skutečného provedení provedena tak, aby výsled-
ky měření mohly být i později připojeny do sy-
stému S-JTSK. Při měření v místním systému
zvolí se libovolný počátek na jednom z bodů vy-
tyč ovací sítě a směr souřadnicového systému.
V této soustavě se určí jednoduchým způsobem
(kolmicemi, rajonem, protínáním 1 několik PBPP
na stávajících objektech (rohy budov, rohy mostků,
patky sloupů nadzemních vedení, věže kostelů
a kapliček apod.) vyhotoví geodetické údaje o těch-
to bodech.

Uvedené doporučuji provádět na všech stavbách,
i na těch, kde se nepředpokládá, že výsledky mě-
ření budou ihned využity. V pozdější době zpra-
vidla dojde k tomu, že zaměřené objekty budou
pojaty do mapových děl, nebo do podkladů pro
další výstavbu a bude účelné vyhotovenou doku-
mentaci převést do geodetické soustavy.

Měření a zpracování dokumentace skutečného
provedení bude obvykle prováděno kvalifiko-
vanými pracovníky ortogonální metodou, výjimeč-
ně jinými metodami, a to jen tam, kde kvalifiko-
vaným pracovníkem bude pracovník s geodetickým
vzděláním, vybavený potřebnými geodetickými pří-
stroji a pomůckami. Na většině jednoduchých sta-
veb bude geodetické práce jako kvalifikovaný pra-
covník provádět stavbyvedoucí a ten mívá z měřic-
kých přístrojů a pomůcek k dispozici obvykle pás-
mo, vytyčovací hranol a nivelační přístroj.

Obsah geodetické části dokumentace skutečné-
ho provedení se v těchto případech nebude lišit
od dokumentace popsané v předcházející kapito-
le, až na vypuštění technické zprávy se seznamem
souřadnic. Měřický náčrt bude tvořen vytyčovacím
výkresem objektů podzemních vedení, opraveném
dle měření skutečného provedení ortogonální me-
todou, s uvedením číselných hodnot ortogonálních
souřadnic od bodů vytYčovací sítě; PBPP, podle zá-
sad platných pro měření ortogonální metodou. Sku-
tečné výšky dna vedení, určené metodou technic-
ké nivelace se zakreslí do projektového výkresu
podélného profilu. Při nivelaci je nutno namě-
řené výšky uložení trubních vedení opravit o jed-
notnou světlost potrubí a sílu pláště, aby výš-
kový údaj se vztahoval k jeho dnu.

4.5 Dokumentace skutečného provedení podzem-
ních vedení ve staré zástavbě

Poloha podzemních vedení ve staré zástavbě je
obvykle v projektové dokumentaci kotována od stá-
vajících objektů. Měření skutečného provedení hlav-
ních bodů trasy a objektů na vedení je prová-
děno buď měřením vyhovujícím pro pasport od stá-
vajících objektů nebo v místním systému zvoleném
měřičem, obvykle ortogonální metodou, na měřic-
kou přímku připojenou na PBPP, nacházející se na
stávajících objektech. Objekty staré zástavby, od
kterých provádíme měření prvním z uvedených způ-
sobů, by měly být obsahem mapového podkladu
projektu a měly by to být trvalé objekty, které
nebudou v průbéhu výstavby zničeny. Lokální
systém zvolený měřičem by měl umožňovat poz-
zdější případné připojení do geodetického systému.
Měření vyhovující pro pasport, je zpracováno for-
mou místopisů nebo kát ve výkresu situace.

4.6 Předměty měření a jejich zobrazení

Podzemní vedení se zobrazuje podle ČSN 730122
"Značky účelových map a plánů ve stavebnictví".

Vykreslení skutečného provedení podzemních ve-
dení ve vytyčovacím výkresu a podélném profilu je
prováděno jednobarevně, barvou odlišnou od pod-
kladu těchto dokumentů.

U dálkových i místních vedení se zaměřují
stavební objekty příslušné k vedení, všechna trva-
lá zařízení na vedení, všechny hlavní body trasy
a všechny polohové a výškové lomové body.

Při situačním měření kanalizace určujeme střed
poklopu a střed dna šachty. Pak poloha kanalizač-
ního potrubí je dána spojnicemi středú dna
šachet.

K rozvodům tepla ze zdrojů nebo výměníko-
vých stanic patří teplovody, horkovody a parovo-
dy, které bývají v zemí uzavřeny do stavebních
žlabů. Při zaměřování skutečného provedení roz-
vodů tepla zaměřujeme osu žlabu v lomových bo-
dech včetně kompenzátorů a vyznačujeme jednot-
nou světlost žlabu. U odbočných jímek obrys, je-li
jímka přístupná (průleznál vnitřní obrys a stře-
dy všech poklopů na povrchu. Pomocí oměrných
zaměříme délky mezi lomovými body osy žlabu a
rozměry jímek. Výškově se dokumentuje poloha
dna žlabu vose a hloubky středů jímek.

Měření zakřivených úseků trasy

Kruhový oblouk je třeba zaměřit alespoň tře-
mi body, a to počátečním, koncovým a jedním bo-
dem poblíž středu oblouku. U obecné křivky se za-
měřují koncové a charakteristické body křivky.
Hustota záměrných bodů na křivce musí být úměr-
nájejímu zakřivení a musí být plynulá.

Při posuzování přesnosti dokumentace skutečné-
ho provedení zpracovávané dodavatelskými or-
ganizacemi ve smyslu § 6 vyhlášky č. 10/1974 Sb.
je nutno přihlédnout k tomu, že kresba předsta-
vuje jen informativní výstup a hlavním využitelným
výsledkem této dokumentace jsou číselné údaje.
Proto přesnost vyhotovení dokumentace skutečné-
ho provedení bude posuzována jen z hlediska mě-
ření a číselného zpracování.

Přesnost měření je dána přesností bodů vyty-
čovací sítě a přesností podrobných bodů bez ohle-
du na metodu měření. V tomto směru je nutné vy-
cházet z norem stanovených pro mapy velkých
měřítek.

Přesnost polohy bodů vytyčovací sítě a podrob-
ných bodů zaměřovaných objektů v souladu s ČSN
se posuzuje tzv. střední souřadnicovou chybou pod-
le vzorce:

Dalším parametrem přesnosti měření podrobných
bodů je rozdíl vzdáleností dvou podrobných bodů,
určených přímým měřením a výpočtem ze souřad-
nic. Tel).to parametr charakterizuje přesnost poloho-
vého měření nezávisle na přesnosti bodů vytyčo-
vací sítě a přesnosti měřické metody a je vlast-
ně hlavním parametrem přesnosti, neboť podle
něho posuzujeme přesnost měření a stanovujeme
kritéria měření.

Ve výšce musí být podrobné body podzemních
vedení určeny s přesností, umožňující posoudit výš-
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Přesnost bodů vytyčovaci
sitě, PBPP a hlavnich Přcsnost podrobných bodů Mezni rozdil vzdálenosti

Třida Odpovidajicí výškových bodů
přesnosti měřitko

I Ipolohová výšková. poloh. výško *(.M) I **(m)(m) (m) (m) (mm)

1 1:500

I
±0,06 ±20V:R ±0,14 I ±40V:R

I
±0,15 ±0,28

2 1:1000 ±0,06 ±20V:R ±0,25 I ±40V:R ±O,25 ±0,28

* Kritéria z ref. Ing. M. Herdy, CSc., sborník referátů z konference Tvorba mapových podkladů, Jánské Koupele,
květen 1976.

** Kritéria z programu pro zpracování polohopisných měření menšího rozsahu Ing. Z. Součka, VÚGTK Praha. 1974.

kové stavební odchylky stavby, vytyčené metodou
technické nivelace. Z toho důvodu musí být mě-
ření výškového uložení vedení provedeno mini-
málně s přesností stanovenou pro metodu tech-
nické nivelace.

Kritéria přesnosti dokumentace skutečného pro-
vedení dokončených objektů je možno stanovit dle
hodnot určených v tabulce I.

Je naprosto nesprávné, přebírá-li investor od
dodavatele dodávku stavebních prací bez přede-
psané dokumentace skutečného provedení nebo
je-li pro investora postačující, když dodavatel od-
vodí dokumentaci skutečného provedení z hodnot
projektu. Záleží zejména na investorské organiza-
ci, jakou pozornost věnuje těmto otázkám a do-
vede si zabezpečit doklady, které by byly využi-
telné pro upřesnění projektové dokumentace ob-
jektů budovaných v časové návaznosti, kontrolu
stavby, zpracování geometrického plánu pro doře-
šení majetkových vztahů po dokončení výstavby
sídliště, evidenci správců jednotlivých vedení a
v neposlední řadě k využití pro aktualizaci map
velkých měřítek (např. technických map měst J.
Je třeba, aby byly využívány všechny výsledky
zpracovávané dokumentace skutečného provedení,
což předpokládá, aby tato dokumentace měla vy-
hovující kvalitu, co do obsahu, přesnosti, geome-
trického základu, potřebných identifikačních a for-
málních náležitostí.

Popsané způsoby měření a zpracování dokumen-
tace skutečného provedení podzemních vedení vy-
chází ze zkušeností naší dodavatelské organiza-
ce a spolupráce s různými investorskými i projekč-
ními organizacemi při zpracovávání této doku-
mentace. U jiných organizací se mohou metody
měření a zejména zpracování odlišovat. V pod-
statě jde o předání našich zkušeností při uplatňo-
vání vyhlášky č. 10/1974 Sb. odborné veřejnosti,
s cílem přispět k ujednocení metod měření i fo-
rem zpracování dokumentace skutečného prove-
dení a její maximální využitelnosti.

LITERATURA:

KRUMPHANZL V., MICHALČÁK, O.: Inženýrská geodézie,
P,raha 1975.
Sborník refe'rátů z konference Tvorba mapových pod-
kladů, Jánské Koupele 1976.
Směrnice pro technicko-hospodářské mapování, ČÚGK
č. 2500/692 ve znění doplňků.
Směrnice pro technickou nivelaci, ČÚGK č. 2738/71-2.
Směrnice pro zaměřování změn v mapách EN, ČÚGK
č. 5467/72-2.

Návod pro vedení měř. náčrtů a zápisníků měřených
údajťl určených ke strojovému zpracování, CÚGK, Pra-
ha 1971.
Program pro zpracování polohových měření menšího
rozsahu, VÚGTK, Praha 1974.
Zákony, vyhlášky a technické normy platné pro vý-
stavbu.

Nazna15ená problematika ie daleko hlubší, zeiména
v návaznostech na stavební předpisy. Článek ;e však
podnětný hlavně tím, že se zde pracovník stavební or-
ganizace dopracovává k výhodám 15íselných metod po-
stupně zaváděných v odvětví geodézie a kartografie.

Do redakce došlo 23. 12. 1976

Lektoroval:
Ing. Josef Žampach, ČÚGK
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II. symposium o automatizaci v geodézii
a kartografi i

V příjemném prostředí Kulturního domu v Neratovi-
cích uspořádala OS 1706 (automatizace) Společnosti
geodézie a kartografie ČVTS ve dnech 13. a 14. dubna
t. r. II. symposium o automatizaci v geodézii a karto-
grafii.
Cílem symposia bylo ukázat, jak současné vyuŽ.ívá-

ní výpočetní techniky a jiných prostředku automatizace
přispívá k racionalizaci a ke zvyšování produktivity
geodetických a kartografických prací, ke zvyšování efek-
tivnosti jejich výsledku u jejich uživatelu, poukázat na
možnosti víceúčelového využívání informačního systému
g. a k. a digitálních map a na ekonomické, organizační
a technické podmínky automatizace a soustředit námě-
ty odborníku na její další rozvoj. Na 250 účastníku z 87
organizací obdrželo týden před zahájením sborník (215
stran) s 32 referáty od 45 autoru. Autoři referátu a de-
sítky dalších účastníku symposia se aktivně zúčastnili
jednání. Byla zvolena forma panelové diskuse v 6 te-
matických okruzích (1. Automatizace v mapování, 2. Bá-
ze dat ZMVM a její využití, 3. Využití automatizovaného
systému EN, 4. Automatizace g. prací v investiční vý-
stavbě a při využívání surovin, 5. Digitální model terénu
na území ČSR a jeho speciální využití, 6. Problematika
řízení a ekonomiky při zavádění automatizace). Re-
feráty nebyly přednášeny, pouze autory komentovány a
doplněny. Vedoucí panelové diskuse každého tematického
okruhu formuloval závěry, které z jednání vyplynuly.
Tato u nás nová forma jednání (dosud ne zcela zvlád-
nutá), včasné vytištění sborníku (pro zvolenou formu to
bylo nezbytným předpokladem), rychlý spád jednání
počet a délky přestávek byly značně omezeny) i zájem
odborníku z negeodetických profesí byly nemalým kla-
dem symposia.
Cestné předsednictvo převzali významní představitelé
resortu CÚGK: předseda ČÚGK Ing. F. Koubek, ředi-
tel VÚGTK Ing. B. Delong, CSc., ředitel GKS Praha Ing.
H. Kohl, ředitel n. p. Geodézie Praha Ing. M. Vitou I
a ředitel GÚ Praha D. Gebauer, dále předseda ÚV CVTS-
-GK Ing. M. Mikšovský, CSc., proděkan FS ČVUT Ing.
O. Vosika, CSc., a ředitel odboru FMTlR Ing. arch.
J. Vaško.
Předseda OS 1706 Ing. F. SiIar, CSc., v uvítacím pro-

jevu připomněl zásady stanovené XV. sjezdem KSČ k zvy-
šování efektivnosti, produktivity a kvality práce a vý-
znam, který musí sehrát automatizace 1 v odvětví geo-
dézie a kartografie.
Předseda COGK Ing. F. Koubek v zahajovacím projevu
označil automatizaci za jeden z hlavních úkolů resor-
tu ČÚGK. Zduraznil veliký podíl SSSR a ostatních so-
cialistických zemí na rozvoji automatizace ve všech od-
větvích a informoval o spolupráci geodetických slu-
žeb zem! soclalistiokého tábora, ve které se ČSSR stala
garantem významného úkolu - automatizace tvorby a
obnovy map. Úkol musíme vyřEŠit včas a kvalitně a
výrobní cyklus mapování podstatně zkrátit. Pracoviště
postupně vybavíme moderní technikou vyrobenou v ze-
mích našeho tábora, který má vysokou vědeckou ka-
pacitu a v němž automatizace má již dnes špičkovou
světovou úroveň. Nesmíme přehlížet lidského činitele ani
opomíjet stálé zvyšování kvalifikace pracovníku, za
všech okolností však musíme hledat cesty ke snížení
nároků na lidské síly. Automatizaci nemužeme hodno-
tit jen podle okamžitého přínosu jedinému pracoviš-
ti nebo podniku, ale podle dlouhodobého významu pro
celou společnost a s ohledem na hodnotu živé síly, kte-
rou nám nahradí přímo nebo zprostředkovaně.

Panelová dískJuse v 1. tematickém okruhu (řídil Ing.
M. Roule, CSc., ČÚGK) prokázala, že stav automatizace
nejnákladnějších prací v terénu je nejméně uspokojivý.

Fotogrammetrie nenahradí všude geodetické metody,
u nichž automatizaci reprezentuje používáni registrač-
ních tachymetru ve spojení s počítačem a automatizo-
vanou zobrazovací technikou. O výsledcích takové auto-
matizované linky informoval Ing. J. Pukl (Geodézie, Br-
no). V Brně během 3 let provedli Reg Eltou 14 práce
v objemu 1,5 mil. Kčs. s pruměrným výkonem 600 bodů
za směnu (trojí přemístění), s jedinou chybou v dél-
ce u 60000 zaměřených bodů. Ing. J. POláček a Ing.
V. Sanda [VÚGTK) s registračním tachymetrem AGA 700
provedli během týdne komplexní kontrolu jedné lokality
THM. Přehled techniky používané při lesním mapování
podala Ing. D. Svobodová (ÚHOL). Uvedla výkonnost
a spolehlivost teodolitu a dálkoměru [bez registrace)
a srovnání nákladu ve spojení s riiznou výpočetní a zo-
brazovací technikou.
Ing. A. Kurz (Geodetický ústav) vysvětlil funkce pro-
gramového systému MAPA, který sjednocuje mapování
a údržbu EN. Je to modulový systém s oddělitelnými
vstupními a výstupními moduly od modulii výpočetních,
který byl řešen ve spolupráci se SSSR. Je určen pro auto-
matizovanou tvorbu a obnovu map velkých měřítek na
počítači EC 1030 a pro lokality mapování s 10-200
tisíci bodii. Menší lokality řeší systém pro automatizované
zpracování změn vEN.
Ing. B. Mandys (Geodézie, Pardubice) podal informaci
o automatickém snímání ručně psaného písma OCR,
které odstraní ruční děrování u pracovišť, která nejsou
vybavena registračními tachymetry.
Ing. K. Andrle, Ing. J. Gottwald a Ing. J. Kouba (Geodé-
zie C. Budějovice] potvrdili spolehlivost domácího kres-
licího stolu Digigraf DC 3-1008 pro automatické vy-
nášení bodu (v r. 1976 vynesli 190000 bodů pro geo-
metrické plány a účelové mapy). Digigraf je levnější než
švýcarský Coragraph a konstrukční práce snížil na po-
lovinu. Za předpokladu zkvalitnění kresby a možnosti
používat ke vstupu magnetickou pásku a generátor
všech mapových značek se stane vhodným automatizač-
ním prostředkem pro zobrazovací práce u všech praco-
višť; bude-li SOUČástí vybavení podniku, bude vhodný
i pro malé zobrazovací práce.
Ing. B. Delong, CSc., (VOGTK) sdělil, že X. konferencí
geodetických služeb socialistických zemí byla ČSSR svě-
řena koordinace a vývoj technologií a programových
systému pro automatizovanou tvorbu a údržbu map a
vývoj automatického kartografického systému DIGIKART
a byly stanoveny základní principy automatizace geo-
detických a kartografických prací v této oblasti: použití
samočinných počítačň a periferních zařízení jednotného
systému zemí RVHP, použití programovacích jazyků PL
1 a Fortran 4 jako základních jazyku, modulová stav-
ba programu, automatizované zobrazování polohopisu
í mapových značek, registrace vstupních údaju na mag-
netické pásce (děrná páska jen jako doplňkový nositel
informací) a kresba originálu map na plastické fólie
na polyesterové bázi.

Po skončení panelové diskuse byl přijat tičastníky
symposia tento závěr:
Jednání prokázalo, že hlavním úkolem v současné eta-
pě rozvoje a praktického zavádění automatizace v ma-
pování je hledat a prosazovat další prvky racionali-
zace postupu s cílem dosáhnout jejich dalšího proni-
kavého zefektivnění. K tomu doporučuje zaměřit se ze-
jména na:
- spolupráci s geodetickými službami socialistických

státu při rozvíjení metod v oblasti automatizace
mapování ve velkých měřítkách a při vývoji automa-
tizační techniky,
stálé zlepšování organizace a řízení prací při pro-
sazování optimálních kombinací geodetických, foto-
grammetrických a kartometrických metod ve Výrob-
ní praxi,
další zlepšování a optimalizaci modulové stavby pro-
gramii s uplatněním tendence přechodu na jednotný
hardware (EC 1030), včetně optimálního nasazování
stolních a kapesních počítaču a kalku~átorů, které
značně usnadňují geodetické výpočty nejen v kan-
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celáři, ale i prImo v terénu a jejichž správné uplat-
nění může vytvořit lepší předpoklady pro využívání
kapacit středních počítačů,

- racionalizaci obtížných úseků výrobních postupů,
které jsou dosud závislé na ruční práci, zejména
úseku sběru a přípravy dat,
zvyšování kvalifikace pracovníků s orientací na vy-
užívání automatizace a nové techniky, zejména elek-
tronických dálkoměrů a kalkulátorů, a to nejen ve vý-
robních organizacích, ale i v odborném školství,
využívání elektronických dálkoměrů a elektronic-
kých registračních tachymetrů,
doplnění dosavadních technických předpisů, techno-
logií a vzorů s ohledem na využití moderní měřické
a výpočetní techniky.

V panelové dískusi v 2. tematickém okruhu (řídil Ing.
M. Roule, CSc.) informoval Ing. J. Cálek (VÚGTK)
o bázi dat mapy velkého měřítka (BD) a o výsledcích
experimentálního ověření společenského využívání REN
a BD v městech a v sídelních aglomeracích (dokumen-
tace výsledků byla vystavena na panelu). Bylo dosaže-
no propojení mezi BD a REN i mezi BD a digitální TMM,
ověřena přesnost kartometrické metody (výsledky au-
tor uvedl) a vytvořen program pro převod dat z BD
do lokalizovaného informačního systému pro projektové
účely (LISPÚ); předpokládá se, že data z BD budou
základními vstupními daty pro LISPÚ a po dokončené
výstavbě budou přebírány údaje z LISPÚ jako aktuali-
zační údaje BD. Náklady na založení BD a její deseti-
letou aktualizaci podle ekonomické analýzy, kterou vy-
pracoval Ing. A. Meissler (VÚGTK) kolísají mezi 0,8 %
a 1,6 % nového mapování. Autor analýzy vysvětli! po-
užité vstupní údaje, metody i přístrojovou techniku, pro
které byla analýza provedena. Ing. K. Bouda, CSc., a Ing.
Andrle (Geodézie v Českých Budějovicích) zpracovali
úvahu o podmínkách a nákladnosti založení BD jed-
nak na území celého kraje, jednak jen na území okres-
ních měst. Podle ní bude pro podnik velmi prospěšné
využívat automaticky, víceúčelově všechny údaje jednou
zaměřené a uložené v BD; založení BD bude v dlou-
hodobém výhledu ekonomické.
Ing. M. Martinek. CSc., (ÚHA hl. m. Prahy) formulo-
val požadavky ÚHA na informační systém geodézie
a kartografie (ISGK). Dokonalou znalost současného
sta vu města (ve smysl u zák. č. 50/1976 Sb.) dosud
používané mapy (7 druhů v měř. 1: 500-1 : 100000, vzá-
jemně na sebe nenavazující) neumožňují. Řešením je
jen digitální forma mapy a BD jejího obsahu. ÚHA musí
znát jak právní stav, obsažený v mapě EN, tak i sku-
tečný stav. BD by se měla uplatnit i v podzemní urba-
nistice, v evidenci podzemních vedení a jako podklad
pro zobrazování prostorových struktur. Doporučil vy-
budovat též bázi dat obsahu mapy 1: 10000 a věnovat
se urychleně vyřešení existujících problémů v propo-
jení různých informačních systémů, zejména v oblasti
organizačních, statutárních a právních otázek gesce a
odpovědnosti za aktualizaci obsahu systémů.
Ing. J. Lupač (PÚDIS Praha) vysvětlil zásady LISPÚ
budovaného v PÚDIS k automatizovanému řešení pro-
blémů projektování a k uspokojování různých požadav-
ků projektantů na podklady různé podrobnosti či
v různém měřítku z jediného datového souboru. BD
ZMVM lze velmi dobře využít jako zdroj základních
údajů, neboť poskytuje obsah ZMVM v digitální formě
a navíc systémově uspořádaný. Obsah ZMVM by měl
být takový, aby jeho údržba resortem ČÚGK byla zaru-
čena, a takový, aby na něj mohli uživatelé (a těch by
mělo být co nejvíce) navazovat. Doporučuje uzavřít do-
hody anebo legislativně zajistit stav, kdy správci inž.
sítí a jiní stálí uživatelé budou na podkladě ZMVM
s bází dat vyhotovovat a udržovat své vlastní účelové
digitální mapy a vracet do BD ZMVM porealizační stav
(v digitální formě) k zajištění aktualizace BD. Nemělo
by tedy být otázkou, zda vyhotovovat ZMVM v digitál-
ní formě s bází dat, ale jen kde a kdy.

Ing. Z. Novosad (PÚVHMP) souhlasil s tím, že zajiStí-li
Geodézie údržbu obsahu ZMVM a ostatní uživatelé si

budou tento základní obsah doplňovat dalšími informace-
mi, zlepší se podstatně kvalita územně technických
podkladů pro investiční výstavbu. Kritizoval současný
neudržitelný stav, kdy mnozí správcové sítí vedou do-
kumentaci v zastaralých mapách (např. 1: 720), které
jsou jedinými podklady, z nichž lze závazně získat in-
formace o prt1běhu sítí; ty však nikdo nepřenese do
ZMVM (s redukovaným obsahem THM). Základem in-
formačního systému by měla být digitální ZMVM (vy-
cházející z EN) s bází dat a grafickým výstupem. Na
ni by měly navazovat jednotlivé účelové prvky (např.
správců sítí) ve stejné formě. Mělo by se přistoupit
k legalizaci takového systému i jeho údržby a uvážit
kombinaci ZMVM + ortofotomapa, která by odstranila
mnoho zbytečných terénních prací a většině potřeb by
vyhovovala.
Ing. M. Roule, CSc. informoval o zásadách ČÚGK pro
zakládání BD ZMVM (zatím v městech a průmyslo-
vých centrech typu A, ve kterých by se od 7. pětiletky
mohla stát základem pro založení BD evidence podzem-
ních vedení). Na ostatním území má být zajištěna údrž-
ba ZMVM. Pokud na její obsah budou navazovat účel 0-
vé prvky jednotlivých uživatelů (ve formě grafické či
digitální), jako součást jejich datových bází lze organi-
zovat současné pořízení obsahu základního i účelového
(tohoto na náklad uživatele). Údržba účelového obsahu
bude spočívat na správcích těchto účelových prvků.
Ing. V. Houda (Výpočetní středisko GÚ Praha) jménem
držitele počítače EC 1030 a správce ISGK podal přehled
o počtech bodů zpracovávaných již sedmý rok digitál-
ně (ročně nově zaměřených 700 tisíc bodů a 500 tisíc bo-
dů číselné údržby), o programech na zakládání a ak-
tualizaci báze dat ZMVM pro počítače Minsk 22, Tesla
a EC 1030 a o tom, že v každém kraji (s výjimkou
Plzně) je několik lokalit (celkem 34 kat. území s 930
tisíci body), ve kterých je báze dat založena a udržo-
vána.

Po skončení diskuse byl přijat následující závěr:

Jednání prokázalo široký společenský zájem o tvorbu
digitální základní mapy velkého měřítka a její údržbu a
využívání prostřednictvím báze dat ISGK. Tím byl pod-
tržen její celospolečenský význam. Symposium také po-
tvrdilo, že koncepce uplatnění báze dat ZMVM, jak je
předpokládána směrnicí resortu ČÚGK na 6. 5LP, je re-
álná.
K tomu se doporučuje:

dokončit experimentální ověření funkce báze dat
ZMVM v podmínkách měst, ověřit vzájemné propo-
jení báze dat ZMVM, REN a digitální technické ma-
py města (DTMM), - zajistit integraci báze dat ZMVM
s mimoresortními informačními systémy, a to pře-
devším s ISÚHA, LISPÚa IMIS,
dokončit průzkum a vypracování prognózy spole-
čenské potřeby báze dat ZMVM, vytvářet předpokla-
dy pro racionalizaci organizace geodetické služby ve
městech a její postupnou realizaci především v Pra-
ze, Brně a Ostravě,
vypracovat návrh kvalitativních a dodacích podmí-
nek pro nejžádanější výstupy z báze dat ZMVM a sta-
novit jejich cenové relace,
připravovat právní zabezpečení realizovaných inova-
cí.

Panelovou diskusi v .3. tematickém okruhu řídil Ing.
M. Kotal (VÚGTK). Informovalo zásadách ČÚGK k za-
vádění racionálního systému EN: celostátní jednotnost
z hlediska zpracování, využívání a obsahu (celospo-
lečensky potřebné informace); integračním klíčem
k propojení REN s mimoresortními informačními sy-
stémy je kód katastrálního území a parcelní číslo. Ra-
cionální systém EN se zavádí v 1 až 2 okresech kaž-
dého kraje, po ověření se rozšíří do všech okresů.
Letos bude dokončeno nahrání základního stavu EN
na magnetické pásky počítačů 2. generace (v PVT). Do-
savadní používání 3 typů počítačů znemožňuje efek-
tivní zpracování globálních celostátních přehledů o úda-
jích EN a prodražuje programovou přípravu pro poři-
zování standardních i nestandardních výstupních sestav
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ve všech krajích. Proto od roku 1978 má být převe-
den REN na počítač EC 1030 (ve všech krajích) a zra-
cionalizována aktualizace báze dat REN využitím dis-
kového operačního systému (DOS) počítače.
Ing. K. Maximilián (VOGTK) informoval o využitel-
nosti REN ve vybraných aplikačních sférách a o vý-
hledu jeho integrace s jinými informačními systémy.
U uživatelů údajů REN je dosud velmi různý stupeň
mechanizace ve vedení evidenčních agend a roztříštěný
park používaných počítačů. Využití REN spočívá proto
zatím převážně v pořizování standardních i účelových
výstupních tiskových sestav [tabt.;ogramů). Byly od-
zkoušeny možnosti využití REN pro integrovaný měst-
ský informační systém (IMIS) a informační systém
Otvaru hlavního architekta v Praze (ISOHA). Na vy·
mezeném území byly určeny kartometricky souřadnice
definičních bodů nemovitostí [parcel) a vyšetřeny bližší
charakteristiky nemovitostí (ochrana a skutečné využití)
podle navržené klasifikace nemovitostí v REN. Oba údaje
byly doplněny do souboru REN a využity pro pořízení
tiskových sestav v REN o využití území urbanistic-
kých obvodů, uličních bloků, nebo oblastí jednoúče-
lově vymezených kružnicí, čtvercovou sítí, osou a šířkou
pásu, uzavřeným polygonem.

Ozemní evidenční jednotky budou identifikovány kódy
podle číselníku FSO. Identifikátorem uživatelů a vlast-
níků nemovitostí budou čísla organizací podle číselníku
FSO a rodná čísla občanů. Vytvářejí se tak před-
poklady pro dodržování zásady jediného záznamu kon-
krétních informací o objektech evidovaných v několika
informačních soustavách a k pořizování souborů inter-
disciplinárních informací o takových objektech přímo
v počítači na podkladě magnetického záznamu přísluš-
ných údajů s vyloučením živé práce.

Tím se zvýší využitelnost globální souřadnicové loka-
lizace pro řešení a posuzování prostorových jevů a
vztahů. S využitím automatických koordinátografů
bude možno prostorové vztahy znázornit do daného
mapového podkladu libovolného měřítka a ve spojení
s bází dat základní mapy velkého měřítka pořídit růz-
né kartogramy.

Ing. H. Hamerská [Terplán Praha) informovala o ISO,
který je budován pro potřebu územního plánování jako
interdisciplinární systém přebíráním většiny informací
z celé řady existujících nebo zakládaných účelových in-
formačních soustav a jejich soustřeďováním do datové
báze ISO. Z REN bude ISO přebírat standardní údaje
o úhrnných hodnotách druhů pozemků podle katastrál-
ních území, zapisované v REN na magnetickou pásku.
Klíčovým faktorem využitelnosti údajů REN je neměn-
nost a obecná návaznost základních územních jednotek
(katastrálních území) a jejich kódů. Nové očíslování ka-
tastrálních území, připravené FSO ve spolupráci s ČÚGK,
je rušivým zásahem do náplně ISO.

Ing. J. Nápravníková (Městská správa čsO v Praze)
vysvětlila zásady výstavby IMIS, který obsahuje za hlavní
město Prahu informace sociálně ekonomické, územně
technické a politicko-správní. Integrace IMIS s REN bu-
de zajištěna vytvořením registru parcel jako součásti
IMIS, k nimž budou vztaženy v IMIS všechny sledova-
né informace. Integrací s REN a s bází dat ZMVM bude
zabezpečena lokalizace informací IMIS s možností po-
skytovat charakteristiky vybraných lokalit z hledisek
sociálně ekonomických a územně technických, a to jak
v tabelární podobě, tak I v podobě různých grafických
výstupů.

Ing. M. Martinek, CSc., (ÚHA hl. m. Prahy), konstatoval,
že integrace REN (s globální souřadnicovou lokalizací
parcel) a BD ZMVM je z hlediska uživateHí vhodná;
REN poskytne informace o výskytu parcel a na ně na-
vazující informace ve vymezeném prostoru, BD ZMVM
zprostředkuje následné podrobné řešení prostorových
vztahů (zobrazení polohopisu, průniky ploch s výpočtem
výměr apod.). Souřadnicový výběr objektů při posuzo-
vání vymezených částí města je z hlediska územního
plánování nezbytný a bez souřadnic definičních bodů

nemovitostí nemuze informační služba v městě uspoko-
jivě plnit své úkoly. Doporučil k zabezpečení funkce
REN a BD ZMVM vytvořit v Praze kapacitně a od-
borně fundované středisko.
Ing. S. Kádner, CSc. [FMD) doporučil, aby s ohledem
na novelu zákona o ochraně zemědělského půdního
fondu byly v REN vyznačovány stupně bonity.

Po skončení diskuse byl přijat závěr:
zabezpečit další rozvoj zpracovávání a poskytování
informací z REN v souladu s Opatřením pi'edsedy
ČOGK ze dne 10. 3. 1977 k zavádění racionálního
systému evidence nemovitostí a tak přispět k efek-
tivní a hospodárné manipulaci se soubory a optimál-
nímu využívání údajů,
pro zajištění jednoznačné integrace EN s jinými in-
formačními systémy na úrovni jednotlivých nemovi-
tostí (parcel) používat jako jednotný integrační klíč
výhradně úplné parcelní číslo složené ze znaku
územní evidenční jednotky a vlastního parcelního čís-
la,

- při integraci na vyšších úrovních zajistit jednotnost
klíčů (číselníků) a zejména zabezpečit i jejich dlou-
hodobou neměnnost (např. pro označování územních
jednotek, organizací apod.).

Panelovou diskusi ve 4. tematickém okruhu řídil Ing.
F. Novotný (Geodézie Liberec). Připomněl zvýšení ob-
jemu investic v 6. pětiletce o 40 % a tomu odpovídající
zvýšení geodetických prací. Řešení je nutno hledat jen
v racionalizaci a automatizaci; závislost na jiných pro-
fesích činí automatizaci v této oblasti obtíŽnější než při
mapování.
Ing. J. Luxa, CSc., [GŘ-SHD Most) uvedl údaje o mo-
hutném růstu objemu těžeb v posledních letech, který
je umožněn jen vysokou těžební a dopravní mechani-
zací. To vyžaduje speciální vybavení měřicko-geologic-
ké služby, která musí operativně zajišťovat soulad me-
zi mapou a skutečností a veškeré změny a pohyby v krát-
kých intervalech graficky a číselně podchycovat jako
vstupní údaje pro plánování, projektOVání a automa-
tizovaný systém řízení. S využitím šesti počítačů byl
v SHD vybudován systém 2 základníCh datových bank,
jejichž soubor představuje digitální model lomu (soubor
údajů o jeho povrchové a ložiskové situaci). Byla po-
psána funkce geodetické a geologických data bank.
Ing. T. Leden [Báňské projekty Teplice) informaci do-
plnil a na názorných exponátech vysvětlil využití geo-
detické databanky. Zhodnotil společenskou efektivnost
data bank a celého informačního systému, který se uká-
zal nejen jako možný, ale jako nezbytný.
Ing. V. Švagr [Ostav pro výzkum rud) ukázal na nové
možnosti automatizace měření při použití laserů čs. vý-
roby metodami vyvinutými v OVR: přenášení směru
úzkými svislými prostory a automatické snímání nerov-
nosti a měření průhybů a jiných polohových změn,
včetně chvění.
J. Vlček (OVR) vysvětlil metodu automatického měření
jam s měř. komorou s dálkovým ovládáním (zavěšenou
na kloubovém závěsu, který se sám uvádí so svislice),
která pořizuje světelné řezy ve zvolených odstupech.
Výsledkem automatického vyhodnocení měř. snímků je
digitální záznam a automatické vykreslení profilf! jámy.
Ing. Z. Havel [Geodézie Liberec) informoval o kom-
plexním zpracování geodetické dokumentace ve všech
fázích výstavby, která používá jediných informací pro
několik mapových děl různého měřítka s různým obsa-
hem pro různé uživatele. V podstatě jde o 2 druhy vstup-
ních údajů se vzájemnou vazbou: údaje o poloze budov,
inž. sítí a komunikací, převzaté z projektů [z nichž
automatizovaně vzniká koordinační výkres, vytyč ovací
výkresy a projekt funkčních ploch), a výsledky měření
skutečného provedení staveb [z nichž automatizovaně
vzniká ZMS v měř. 1: 500). I přes vysoké náklady na
automatické výpočetní a zobrazovací práce je metoda
efektivní (úspora 29 % času geodetů, 14,5 % času po-
mocných dělníků, 4 % nákladů). Navíc dochází ke zvý-
šení kvality projekčních prací a systém poskytuje poho-
tové informace pro kontrolu celé výstavby.
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Ing. dr. A. Jelínek (Geodézie Pardubice) informoval
o organizaci geodetických prací při výstavbě elektrár-
ny v Chvaleticích. Zdůraznil, že u rozsáhlé a složité vý-
stavby je rozhodující přesnost a včasnost geodetických
prací, nikoliv náklad na ně. Zaměření skutečného pro-
vedení stavby má mnohoúčelové využití, je jej nutno
provádět postupně s dokončením jednotlivých objektů.
Grafické a digitální výsledky měření musí být ihned
a stále k dispozici, a proto prostředky automatizace
musí být na místě, k okamžitému použití.
Ing. V. Luňáček (VPÚ) v informaci o geodetických pra-
cích při výstavbě Sjezdového paláce v Praze zdůraznil
nutnost ustavičné kontroly všech charakteristických bo-
dů mezi stavbou a projektem. Podmínkou je, aby všech-
ny prvky investic byly určeny v souřadnicích a aby OGP
se zúčastňoval na tvorbě projektového úkolu, kdy musí
být koncepčně rozhodnuty všechny zásady. Bez znalosti
sousedních profesí a bez automatizace, která je k oka-
mžité pohotovosti, si nelze představit, že by geodet mohl
být kvalifikovaným partnerem ostatním účastníkům vý-
stavby.
Ing. M. Vondrák (OP hl. m. Prahy) hodnotil přínos malé
výpočetní techniky - kapesních elektronických počí-
tačů a stolních programovatelných kalkulátorů a jejich
výhodné uplatnění právě v oblasti inženýrské geodézie.
Jejich využití při stavbě pražského metra bylo dokumen-
továno názorným panelem. Vybavení všech měřických
čet geodetického odboru OP kapesní kalkulačkou HP 45
a centra HP 65 a stolním programovatelným kalkuláto-
rem HP 9820 A (s dobrým pEriferním vybavením)
umožnilo vysoce zvýšit produktivitu práce a plně zavést
progresivní fotogrammetrickou metodu pro měření všech
tunelů metra a pro kontrolu dodržení projektovaných
hodnot výstavbou.

Po ukončení panelové diskuse byl přijat následující zá-
věr:

Automatizací geodeti.ckých a kartografických prací v in-
vestiční výstavbě a při využívání surovin lze podstatnou
měrou přispět k zabezpečení náročných úkolů bez zvý-
šení počtu pracovníků, omezit objem terénních prací,
zajistit požadavky na rychlost, pohotovost a vysokou
přesnost a zabezpečit vícenásobné využívání informační-
ho systému geodézie a kartografie. Účastníci symposia
o automatizaci v geodézii a kartografii:

budou působit k tomu, aby v geodetických výkonech
v investiční výstavt:ě a při využívání surovin se
uplatnila v širokém měřítku automatizace a vytvá-
řely se automatizované systémy a jejich integrace
s účelovými informačními systémy,
využijí zkušeností z automatizované tvorby a údržby
map velkých měřítek a prostředků automatizace: sa-
močinných počítačů, automatických koordinátografů,
stolních elektronických počítačů, programových kal-
l{Ulátorů, elektronických dálkoměrů a tachymetrů,
bUQou účinně spolupracovat s výzkumnými ústavy
a školami při řešení a realizaci automatizovaných
systémů geodetických a kartografických výkonů,
budou se aktivně podílet při zpracování návrhů pro-
jektů rozvoje automatizace geodetických výkonů
li hospodářských organizací,
budou věnovat pozornost tvorbě digitálních modelů
jako významného prostředku automatizace projekč-
ních úloh, a to nejen na terénních plochách, ale
i při modelování podpovrchových těles a jejich ploch
při těžbě surovin,

- budou při tvorbě účelových map pro těžbu surovin
využívat poznatků z automatizace geodetických prací
a s docflenými výsledky seznamovat odbornou veřej-
nost,
budou výchovně působit v okruhu své působnosti na
zvyšování kvalifikace pracovníků k ovládnutí automa-
tizace,
účinnou spoluprací s investory, projektanty a doda-
vateli investiční výstavby zabezpečí vysokou celospo-
lečenskou efektivnost geodetických a kartografických
výkonů i efektivnost invest. výstavby a těžby surovin
a paliv.

V 5. tematickém okruhu řídil diskusi Ing. F. SiIar, CSc.
Ing. J. Kulka (VÚS Praha) vysvětlil důvody, které
vedly resort spojů k rozhodnutí získat digitální model
terénu. K projektování radiokomunikačních systémů je
nutné vyšetřovat polohu stanic terénními řezy, jejichž
vyhotovování konvenčními manuálními technikami je
časově i ekonomicky nereálné. Při ručním zpracování
též nelze počítat se všemi vlivy a postihnout různé va-
rianty; to umožňuje jen automatické zpracování výpo-
četní technikou. Její použití však předpokládá, že je
k disposici digitální model terénu. Jeho důsledkem bude
zvýšení efektivnosti projektových a plánovacích prací,
optimalizace parametrů radiových sítí i úspora investič-
ní výstavby (omezení počtu a výšky vysílacích stanic)
a zkvalitnění provozu. Proto je třeba učinit vše pro rea-
lizaci výsledků výzkumu VÚGTK.
Ing. J. Uhlíř (VÚGTK) informoval o stavu výzkumu di-
gitálního modelu terénu pro území Československa, na
kterém spolupracoval s ing. J. Neumannem, CSc. Navrže-
ný způsob odpovídá současnému trendu: reliéf zobraze-
ný v mapě 1: 10000 se převede do číslicové formy; vý-
sledkem bude báze dat uložená v diskové paměti počíta-
če. Celkový systém bude mít asi 5 mil. bodů. Náklady
na výzkum a realizaci nepřekročí 5 mil. Kčs, roční úspo-
ry u jednoho uživatele (resort spojů) dosáhnou 4,5 mil.
Kčs. Tempo výstavby modelu závisí na kapacitách, kte-
ré bude k jeho vytvoření možno uvolnit.
Ing. J. Bradáč, CSc. (Tesla Hloubětín) vysvětlil vliv te-
rénu na šíření rádiových vln (refrakce, odrazy, difrak-
ce) a nutnost vyhodnocovat terén v řezech (při hledá-
ní stanovišť televizních vysílačů a stanovišť vysílacích
a přijímacích spojů při projektování, revizích i reklama-
cích). Ruční prováděni je zcela nevyhovujíci; navíc pů-
sobí četné potíže při přechodu řezu z jednoho mapo-
vého listu do listů sousedních. Automatizace (výpočet
i kresba) je snadná, ale pracná a nákladná, není-li
k dispozici mapa v digitální formě, která by uspokojila
potřeby více uživatelů. Řešení VÚGTKje vhodné.
Ing. arch. F. Rej) (VÚVA Praha) uvedl, že urbanistům
narůstá stále více úloh vysloveně orientovaných na po-
užití digitálního modelu terénu, z nichž nejaktuálnější
je oblast hodnocení funkční způsobilosti území. Moder-
ní urbanistické plánování potřebuje velké množství in-
formací v digitální formě (aby mohly být zpracovány
na počítačí(;h). Tomu by se měla přizpůsobit i mapa, její
obsah by měl být digitální. "Urbanistická mapa" by mě-
la mít i výškopis, neboť pro řadu urbanistických Úloh
jsou výškové t1daje nepostradatelné. Ing. Reil uvedl řadu
urbanistických úloh (zejména rozborového a hodnotící-
ho charakteru), které bez digitální formy polohopisu a
výškopisu nelze automatizovat a které bez automatizace
nelze vůbec řešit.
Ing. A. Meissler (VÚGTK) připomněl, že digitální model
terénu v měř. 1: 10000 je model numerický, na rozdíl
od modelu terénu pro velká měřítka, který byl ve
VúGTK vyřešen již dříve, spolu s automatickou kres-
bou vrstevnic resp. isočar (včetně jejich průchodů sin-
gulárnimi útvary). Připomněl, že spoje nevystačí jen
s terénem, bude třeba zavést i výšky zástavby a porostu.
Proto se počítá s rozšířením modelu o subregistry sídlišť
a lesů se vzájemným programovým propojením.
Po skončení panelové diskuse přijali účastníci symposia
tento závěr:
Účastníci symposia se seznámili s výsledky analýzy
digitálního modelu terénu území ČSSR na úrovni po-
drobnosti mapy 1: 10000 provedené z iniciativy vý-
zkumného ústavu spojů v Praze a Výzkumného ústa-
vu geodetického, topografického a kartografického
v Praze a zjišťují, že automatizace umožňuje na tomto
úseku vytvořit významnou inovaci, efektivní pro některé
obory národniho hospodářstvL
Účastníci symposia doporučují věnovat této problema-
tice pozornost, a to jak na úseku řešení, tak zejména
na úseku realizace a spolupráce příslušných resortů.
Současně se diskutovala otázka programu automatické
kresby vrstevnic, vyvinutého ve VÚGTK, a účastníci do-
poručují věnovat pozornost realizaci tohoto programu
v praxi, a to nejen na samočinných počftačích, ale i na
velkokapacitních kalkulátorech.
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V 6. tematickém okruhu řídil panelovou diskusi s. dr.
V. Holý (ČÚGK). Zdůraznil, že otázky ekonomiky, efek-
tivnosti a potřeba zdokonalování řízení prostupují
všechna témata symposia a že ryze technické pohledy
a přístupy patří minulosti. Každý věcně sevřený pro-
blémový okruh je systémově otevřený a nutí k hledání
optimálních cest k tvorbě automatizovaných systémů ří-
zení. Je třeba vytvářet principiální základy pro systé-
movou tvorbu ASŘ.
Ing. A. Vjačka (Geodézie Opava) upozornil na růst ná-
roků na řízení v podmínkách automatizace výrobních
procesů a na potřebu automatizace vlastních řídících
procesů. Uvedl zkušenosti s ověřováním automatizace
rozvrhování zdrojů a rozvrhování plánovaných úkolů na
nižší organizační složky v n. p. Geodézie Opava a před-
poklady efektivnosti aplikace těchto metod. Je třeba
zavést pevnou normativní a termínovou kázeň, hledat
cesty ke kvantifikaci kvalitativních faktorů. Automatiza-
ce řídících a výrobních procesů přispívá k rovnoměr-
nosti vytížení jednotlivých složek systému; automatizace
izolovaných agend však nevyřeší problémy řízení, je tře-
ba systémový přístup.
S. Ing. F. Kubala (VÚGTKj informovalo výzkumu syn-
tézy pozitivních výsledků dílčích experimentů na úseku
vnitropodnikového řízení organizací resortu ČÚGK a
o návaznosti tvorby OASŘ s ASŘO.
Ing. R. Biick (Geodézie Plzeň) informovalo automatiza-
ci některých ekonomických úloh pomocí malého počí-
tače DARO 1840. Zdůraznil rozdíly analytického a orga-
nizačně technického řešení vědeckotechnických úloh
(u nichž náročnost automatizace je podstatně vyšší j.
Ing. J. Michal, CSc. (ČVUT) podtrhl význam modelových
metod pro řešení automatizace řídících a informačních sy-
stémů. Na konkrétním příkladu ilustroval možnosti apli-
kace exaktní matematické metody pro tvorbu modelu
řízení procesů geodetické výroby.
Ing. J. Karnold (VÚGTKj, promluvil o ekonomické
efektivnosti inovací v oblasti automatizace. Zvýšené ná-
klady ze zavádění automatizace musí být kompenzová-
ny relativní úsporou pracovníků, růstem produktivity
práce a přírůstkem objemu výkonů. I zde však existují
meze růstu nákladů. Faktory ekonomické je nutno posu-
zovat diferencovaně s těžištěm hodnocení národohospo-
dářských resp. celospolečenských efektů. V úvahu je tře-
ba brát rovněž vlivy cenových mechanismů a správně
využívat zásad cenové tvorby. Dražší výsledky automa-
tizace nesmí být mechanicky považovány za ekonomic-
ky nežádoucí.
Ing. V. Pospíšil (ČÚGKj upozornil na nutnost respekto-
vat při zavádění inovací s využitím automatizace pláno-
vané ukazatele, které představují závazné limity pro vý-
robní proces a rozlišovat inovace technických procesů,
jejichž výsledkem je stejný výkon nebo Výrobek, a ino-
vace, které přinášejí nové dokonalejší výsledky nebo vý-
robky - nové kvality, a význam těchto výsledků posuzo-
vat z celospolečenského hlediska.
Po skončení diskuse byl přijat následující závěr 6. tema-
tického okruhu:
Účastníci symposia konstatují, že řízení a ekonomika
geodézie a kartografie v podmínkách zavádění auto-
matizace představuje velmi složitý komplex technic-
kých, ekonomických a organizačních problémů. Pro
další úspěšný a efektivní rozvoj automatizace v geo-

dézii a kartografii se d o p o I' U Č U je:
při výzkumu a zavádění progresivních technických
řešení posuzovat každý dílčí úkol jako integrální sou-
část systému obsahujícího automatizované i neauto-
matizované procesy,
experimentálně ověřovat vhodnost metod modelování.
Modelů systému řízení využívat jako praktického ná-
stroje pro řízení na všech stupních,
vytvářet a postupně stabilizovat dynamický systém
norem a normativů spotřeby času, nákladů a mate-
riálu. Pro dosažení ekonomicky zdůvodněného a vy-
váženého rozvrhování zdrojů více využívat ekono-
micko-matematické a statisticko-matematické meto-
dy,
soustavně zdokonalovat informační systémy organi-

zací a resortů a jejich automatizaci. Vytvářet podmín-
ky pro jejich racionální využívání tak, aby bylo mož-
no postupně přecházet k automatizaci jednotlivých
řídících činností. K dosažení tohoto cíle věnovat
plnou pozornost sjednocování klasifikací, nomenkla-
tur a číselníků a sjednocování ekonomických ukaza-
telů,

- věnovat soustavnou péči růstu kvalifikace pracovní-
ků všech funkcí a profesí též v oblasti řízení proce-
sů geodetické a kartografické činnosti a jejich auto-
matizace.

V závěrečném zhodnocení symposia označil ředitel
VŮGTK Ing. B. Delong, CSc., symposium jako bilanci
nástupu automatizace v geodézii a kartografii v posled-
ních 5 letech a jako shrnutí námětů a doporučení pro
další vývoj automatizace. Cíl, vytčený v uvítacím proje-
vu ing. Šilara, CSc., byl tedy splněn.
Zavedení automatizovaného zpracování EN, automatiza-
ce řady procesů tvorby a údržby map velkých měřítek,
naplňování prvních registrů ISGK, automatizace dílčích
procesů inženýrsko-geodetických prací a automatizace
zpracování prvních agend sociálně ekonomických infor-
mací představují mohutný nástup automatizace, který
však byl provázen celou řadou problémů:
zvětšení složitosti technologických procesů, nároky na
vyšší kvalifikaci a specializaci pracovníků, vyšší závis-
lost na kooperacích, požadavky na investiční prostředky
a v řadě případů růst nákladů.
Z hlediska dalšího vývoje automatizace je nutno poklá-
dat za hlavní článek vědeckotechnického rozvoje v příš-
tím období další výraznou automatizaci výrobních pro-
cesů i složitých řídících procesů v g. a k., při společen-
sky efektivní úspoře živé lidské práce, nákladů nebo času.
Důraz je nutno v příštím období položit na zkvalitnění
a zefektivnění procesu automatizace v duchu závěrů
XV. sjezdu KSČ. Je třeba daleko hlouběji než dosud ana-
lyzovat ekonomickou efektivnost automatizačních opa-
tření. Analýzy je třeba provádět i u racionalizačních
opatření, která všichni pokládají za nesporná, a přejít
od analýz jednotlivých izolovaných inovací ke komplex-
ním analýzám ekonomické efektivnosti celých racionál-
ních systémů. Úspora živé práce za každou cenu nemů-
že být naším cílem, nýbrž musí nás zajímat, za jaké
finanční prostředky v našem odvětví k úspoře 1 pracovní
síly dochází.

Hodnocení ukončil vytyčením hlavních úkolů vědecko-
technického rozvoje v 6. pětiletce:

1. Racionalizace systému EN s jeho účelným propojením
se systémem podnikových evidencí půdy, s informač-
ními systémy jiných resortů, s převodem na počítač
EC 1030 a s tvorbou tematických zemědělských map.

2. Automatizace tvorby, obnovy a údržby map velkých
měřítek, spojená s využitím počítače EC 1030, s po-
stupným sjednocením technické a technologické zá-
kladny v socíalistických zemích a s tvorbou báze dat
(BD ZMVMj v podmínkách měst oblastního významu.

3. Komplexní inovace tvorby a obnovy map středních
měřítek, založená na racionalizaci sběru informací, na
podstatném zjednodušení technologie kartografického
a polygrafického zpracování, na úspoře, popř. náhra-
dě plastických fólií dovážených z KS a na přípravě
automatizované tvorby map středních měřítek v ob-
dobí 7. pětiletky.

4. Inovace v inženýrské geodézii a fotogrammetrii, za-
měřené na pohotovější a účinnější zabezpečování ma-
pových podkladů a speciálních prací v investiční vý-
stavbě.

5. Výzkum efektivnějšího uplatnění geodézie a karto-
grafie v dosavadních aplikačních oblastech a jeho
rozšíření do nových oblastí společenské aktivity,
včetně tvorby odvětvovýCh map.

Všechny uvedené úkoly jsou podmíněny především auto-
matizací, kterou proto musíme dále rozvíjet.

Ing. František Čálek,
Geodézie, n. p., Praha
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Mestská konferencia bratislavských
geodetov a kartografov

V súčasnosti sme svedkami, že viaceré organizácie sa
schádzajú na výročných schodzach prípadne konferen-
ciách. Rovnako i bratislavskí geodeti a kartografi zvola-
li na 11. 5. 1977 do hotela Dukla mestskú konferenciu
Slovenskej geodeticko-kartografickej spoločnosti SVTS.

Na tomto podujatí predseda Mestského výboru SGKS
s. Ing. F e k i a č zhodnotil doterajšiu činnosť tejto or-
ganizácie za uplynulé funkčné obdobie. Pripomenul, že
mestský výbor metodicky riadi a odborne usmerňuje se-
dem pobočiek VTS, v ktorých je organizovaných .413 čle-
nov, zaoberajúcich sa geodetickou alebo kartografickou
činnosťou. Avšak iniciatíva geodetov a kartograf ov je
badaterná i v odbočkách s odlišnou odbornou činnosťou.
Tak napr. pobočka SVTS na Stavebnej fakulte Slovenskej
vysokej školy technickej sa aktivizuje hlavne akciami,
ktoré organizujú geodeti a kartografi. S. Ing. Fekiač pod-
trhol skutočnosť, že najvi!čšia aktivita realizovaných po-
dujatí sa uskutočňuje na pobočkách. Z toho dovodu
Mestský výbor SGKS orientuje svoju prácu hlavne na
činnosť pobočiek. V druhej časti svojho prejavu načrtol
s. Ing. Fekiač úlohy a akcie plánované na najbližšie roky.
Tieto sú zamerané hlavne na kvalitatívne plnenie plánu
6. pi!ťročnice.

Po hlavnom prejave sa rozvinula široká diskusia zame-
raná na plánované vykonané úlohy a akcie s nimi spoje-
né v jednotlivých pobočkách. Zvlášť svojím obsahom za-
ujali prítomných príspevky, kde delegáti informovali
o konkrétnych výsledkoch, ako sú uzavretá dohoda o spo-
lupráci najma s hospodárskym vedením [s. Ing. Hor-
ň a n s k Ý z n. p. Geodézia Bratislava, s. S e i t z o v á,
p. g. z n. p. Slovenská kartografia Bratislava).

Ďalej to boli diskusné príspevky o nadpodnikovej kom-
plexnej racionalizačnej brigáde medzi n. p. Geodézia
Bratislava, VÚGK Bratislava a SGK Bratislava: [s. Ing.
L a u d o v á z n. p. Geodézia) ako aj informácie o absol-
vovaných a plánovaných seminároch a pripomienky
k podmienkam v súťaži o najlepšiu pobočku.

Záverom delegáti konferencie zvolili 15-členné plénum
Mestského výboru Slovenskej geodeticko-kartografickej
spoločnosti SVTS. Toto plénum si na svojej prvej schodzi
zvolilo užšie predsedníctvo v tomto zložení:
Ing. Štefan F e k i a č, predseda, [Geodézia, n. p. Bratis-
lava ),
Ing. Vladimír K u š n í r, podpredseda, (SÚGK Bratisla-
va),
Ing. Jozef Far k a š o v s k ý, vedecký tajomník (GÚ
Bratislava) ,
Ing. Ján Val o v i č (VÚGK Bratislava) a Silvia S e i t-
z o v á, p. g. (SK Bratislava), členovia.

Priebeh konferencie najmi! úroveň referátov a diskus-
ných príspevkov ako i zvolené plénum Mestského výbo-
ru SGKS SVTS dávajú záruku, že práca na poli geodézie
a kartografie bude pokračovať vytýčenou cestou.

Ing. Albert Kelemen,
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava

Vědecká odborná činnost SVOČ posluchačů vysokých
škol technického směru vrcholí každoročně fakultními
koly, z nichž nejlepší příspěvky postupují do kola ce-
lostátního.

Letošní celostátní kolo proběhlo na stavební fakultě
v Praze dne 13. 5. 1977 a bylo uspořádáno ve spolupráci
fakultních výborů SSM FSV a FA a vedení jednotlivých
studijních oborů. Přesto, že pražská stavební fakulta je
od letošního roku rozdělena do dvou fakult, na fakul-
tu stavební a fakultu architektury a urbanismu, byla le-
tošní konference SVOČ uspořádána oběma fakultami spo-
lečně, příspěvky byly dle své odborné náplně rozděleny
do 13 sekcí, kde oborem geodézie a kartografie se zabý·
vala sekce devátá.

V této sekci řízené osmičlenou porotou složenou ze
zástupců čtyř vysokých škol, z nichž polovinu tvořili
učitelé-členové SSM těchto škol, bylo předneseno cel-
kem 12 referátů zpracovaných šestnácti posluchači sta-
vebních fakult ČVUT Praha, VUT Brno, SVŠT Bratislava
a Vojenské akademie A. Zápotockého v Brně.

Z přednesených příspěvků se na prvém místě s pře-
vahou umístila práce posluchače ČVUT Praha libanonské
národnosti Antoíne Fr a n g i é h o, který pod vedením
prof. E. Buchara, DrSc., vypracoval referát na téma
"Odvození potenciálu jednoduché, obecně definované
vrstvy pomocí výsledků družicových měření". Tato prá-
ce má významný teoretický přínos v oblasti geofyziky
a astrodynamiky a bude publikována v odborném tisku,
práce byla rovněž navržena na cenu ČSAV, kterou udě-
lovala hlavní celofakultní porota.

Druhé místo obsadil tým posluchačů SVŠT Bratislava
ve složení Juraj R o s i n čin, Bohuslav P r i e d hor s k Ý
a František T r u han s prací "Porovnanie presnosti geo-
detických mapovacích met6d" odborně vedenou a kon-
zultovanou Ing. Kúdelou, CSc. a Ing. Bartalošem.

Na třetím místě skončil příspěvek por. Jaroslava M a -
t o noh y a por. Bohumíra Pro c h á z k Y z VAAZ Brno
s tématem "Metodika a pomůcky barometrické nivelace
pro přechod z jednotky tlaku bar toor na jednotku
pascal", vedený prof. Dr. Ing. B. Chrastilem.

Porota dále udělila dvě čestná uznání a sice pracl
Jana Piš těl á k a a Stanislava Mat Ý s k a ze stavební
fakulty v Brně přednesené pod názvem "Výpočet denní
dráhy Slunce na samočinném počítači" a kolektivu řeši-
telů SVŠT Bratislava Zdenku M a c o š k o v i, Betě Brt-
k o v é a Pavlíně K vak o v é za příspěvek "Analýza pro-
blematiky pozemkových úprav vo vztahu k tvorbe
a ochrane životného prostredia".

Ostatní příspěvky se zabývaly využitím fotogram-
metrie ve stavebnictví a při zjišťování deformací mo·
delů, řešením hlavních geodetických úloh na samočin·
ném počítači, vlivem slapových sil na gravitační pole
Země, vlivem vnějších okolností na měření gyroteodoli-
tem, transformací z elipsoidu na elipsoid a rozborem de-
formací geodetických sítí.

Značná část příspěvků se v souladu s moderním tren-
dem zabývala využitím výpočetní techniky pro řešení
vybrané problematiky, včetně analýzy a algoritmizace
úloh a sestavení příslušných programů ve vyšších pro-
gramových jazycích typu Fortran a Algol.

Odborná porota vedená Ing. Josefem K a b e I á čem,
CSc., z katedry vyšší geodézie ČVUT FSv v Praze, kon-
statovala velmi dobrou úroveň letošního kola a vyslo-
vila dík zpracovatelům a jejich vedoucím za vynalože-
nou námahu a přínos pro další rozvoj studentské vědec-
ké činnosti v oboru geodézie a kartografie. Porota se
rovněž, vzhledem k nesourodé povaze příspěvků, rozhodla
do budoucnosti doporučit rozdělení příspěvků na teore-
tické a praktické, které by potom byly přednášeny ve
dvou sekcích a sice sekci tEOretické geodézie a technic-
ké geodézie.

Letošní novinkou byl automatický řešeršní informační
systém JUPITER, který má zá úkol podchytit pomocí vý·
početní techniky významné studentské práce a který by
jistě, v případě jeho osvědčení, bylo účelné aplikovat
i na práce diplomní a výzkumné práce kateder.

Závěrem možno konstatovat, že letošní celostátní kolo
SVOČ v Praze bylo dobře připraveno, ukázalo zájem
vysokoškolských posluchačů o zapojení do vědecké prá-
ce a proběhlo v dobré společenské i odborné atmosféře.

Ing. Bohuslav Veverka, ČVUT Praha
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ROZVOJ PRACOVNí INICIATIVY
A SOCIALISTICKÉHO SOUTĚŽENí

Vyhodnocení celoresortní
socialistické soutěže
v resortu ČÚGK za rok 1976

Rozvoj iniciativy pracujících a socialistického soutě-
žení se v roce 1976 vyvíjel v duchu realizace závěrů
XV. sjezdu KSČ, rozpracovaných do podmínek resortu
ČÚGK.
V roce 1976 bylo v resortu ČÚGK zapojeno v růz-

ných formách socialistické iniciativy celkem 4784 pracov-
níků [82 %], z toho v 9 hospodářských organizacích cel-
kem 4546 pracovníků. Bylo splněno celkem 3006 osob-
ních, 1136 kolektivních a 127 sdružených závazků. V hnu-
tí BSP [KSP] bylo zapojeno celkem 3476 pracovníků ve
234 kolektivech, z toho 129 kolektivů je nositelem ti-
tulu a 105 o udělení titulu BSP [KSP] soutěží.
Iniciativa pracujících včetně závazkového hnutí na

počest XV. sjezdu KSČ přispěla v roce 1976 k plnění
úkolů státního a hospodářského plánu a byla usměrněna
zejména soutěží hospodářských organizací o Rudý pra-
por předsedy ČÚGK a předsednictva ČVOS s novými
náročnými kritérii zaměřenými na nejnaléhavější úkoly
resortu ČÚGK - dodání podkladových materiálů pro
budování podnikových evidencí pozemků [PEP] země-
dělských socialistických organizací a služby [vyhoto-
vování geometrických plánů] pro obyvatelstvo a socialis-
tické organizace - a dále navazujícími vnitropodnikový-
mi soutěžemi. Celková hodnota uzavřených závazků či-
nila 14 833 tis. Kčs, plnění dosáhlo výše 21 512 tis. Kčs,
z toho splněné závazky uzavřené na překročení plánu vý-
konů dosáhly výše 2916 tis. Kčs a na úsporu nákladů
proti plánu 598 tis. Kčs. Hodnota závazků nevýrobního
charakteru [brigády, akce Z, pomoc NV] činila v hospo-
dářských organizacích 1528 tis. Kčs.
V rámci plnění programu komplexní socialistické ra-

cionalizace iniciativně pracovalo v resortu celkem 82
komplexních racionalizačních brigád [KRB] s celkovým
počtem pracovníků 640 [tj. 11 %], bylo vyřešeno celkem
99 úkolů, 72 úkolů bylo realizováno v praxi a celkový
přínos činnosti KRB na zvýšení výkonů byl 4411 tis. Kčs
a na úspoře nákladů 2458 tis. Kčs.
Využívání základních prostředků bylo sledováno jako

jeden ze závazných úkolů plánu; iniciativa pracujících
spočívala zejména v zabezpečování dvousměnného
provozu výpočetní a zobrazovací techniky v resortním
výpočetním středisku, v krajích pak zejména v tvorbě
optimálních technologií a organizace práce při využívá-
ní elektronických kalkulátorů, dálkoměrů a tachymetrů.
V zájmu zlepšení kvality a sortimentu prací a služeb

resortu geodézie a kartografie byla v průběhu roku 1976
ověřována řada inovací, na čemž se svým iniciativním
přístupem podílela řada pracovníků resortu. Jednalo se
zejména o inovace v evidenci nemovitostí a o zdokona-
lené zabezpečení investiční výstavby.
Na základě výzvy AZNP Mladá Boleslav se ve 2. polo-

letí roku 1976 uskutečnily v některých podnicích resor-
tu ČÚGK přípravy, vytvářející podmínky pro aplikaci
zásad mladoboleslavského hnutí, k tomu přispěl i celo-
resortní aktiv předsedů PV [ZV) ROH v říjnu 1976, kde
vystoupily se svými zkušenostmi a náměty, jakož i s no-
vými závazky některé podniky a podnikové kolektivy.
Nejkomplexněji propracovaný přístup uskutečňuje n. p.
Geodézie Liberec, ale i další podniky [Geodézie, n. p.,
Pa~dubice, Brno aj.) věnují novým formám iniciativy
pracujících zvýšenou pozornost. Zásady soutěže o Rudý
prapor předsedy ČÚGK a předsednictva ČVOS na rok
1977 akceptují tuto aktivitu upravenými kritérii.
V celoroční soutěži o Rudý prapor předsedy ČÚGK

a předsednictva ČVOS pracovníků státních orgánů, pe-
něžnictví a zahraničního obchodu za rok 1976 byl jako
nejlepší vyhodnocen národní podnik Geodézie Ceské Bu-

dějovice, kterému byl propu]cen putovní Rudý prapor,
udělen čestný diplom a peněžitá odměna.
Výsledky dobré práce organizace, vyplývající zejmé-

na z těsné a účinné spolupráce vedení podniku s odbo-
rovou organizací a dalšími složkami Národní fronty lze
stručně charakterizovat následujícími údaji.
Podnik splnil úkoly státního a hospodářského plánu

na rok 1976 a všechna soutěžní kritéria soutěže o Rudý
prapor. Především je třeba pozitivně hodnotit vysokou
iniciativu a angažovanost pracovníků podniku při plnění
závazků na počest XV. sjezdu KSČ a při zabezpečování
programu komplexní socialisticl{é racionalizace. Bezpro-
středně se to projevilo v míře efektivnosti a hospodár-
nosti plnění úkolů. Celoroční tvorbu zisku na 104,7 %
zajistil podnik především a v rozhodující míře [61,6 %)
snížením nákladů. Celoroční plánované náklady vyka-
zují úsporu 2,5 %.
V plnění programu komplexní socialistické racionali-

zace byly úkoly v přírůstku výkonů překročeny o 16,9%,
v relativní úspoře pracovníků o 16,7 % a v relativní
úspoře nákladů o 5,9 %.
Kolektivy podniku jsou avantgardní ve vyuzlvam no-

vých poznatků vědy a techniky. Iniciativně řeší závaž-
né úkoly, které mají resortní význam, v 12 komplexních
racionalizačních brigádách bylo zapojeno celkem 112 pra-
covníků.
Celopodnikový socialistický závazek na počest XV.

sjezdu KSČ podnik splnil na 114,5 % a dosáhl tak eko-
nomického přínosu v hodnotě 3451 tis. Kčs, což vzhledem
k počtu pracovníků je nejvyšší hodnota ze všech podniků
Geodézie. Také v zapojení pracovníků do různých forem
iniciativy a socialistického soutěžení je podnik na prv-
ním místě [89,3 %], vynálezecké a zlepšovatelské hnutí
je na velmi dobré úrovni. V hnutí BSP je již 13 brigád
nositelem bronzových a 2 BSP stříbrných odznaků.
Kvalita Výrobků a služeb je na vysoké úrovni. V de-

setibodové stupnici hodnocení kvality dosáhl podnik cel-
kového průměru 8,4 bodu, tedy výsledek přesahující prů-
měr.
Geodézie, n. p., České Budějovice dobře využíval výrob-

ních zařízení. Zvýšil směnnost oproti celoresortně pláno-
vané normě u nátiskového stroje Zeta kont o 0,3 směny,
u fotogrammetrického vyhodnocovacího přístroje SMG
o 0,1 směny, u elektronických tachymetrů AGA 700 a AGA
12 o 0,2 směny atd. Vozový park byl maximálně využíván
pro plnění výrobních úkolů, socialistická soutěž byla mi-
mo jiné zaměřena též na šetření pohonných hmot. Již del-
ší dobu jsou využívány progresívní materiály [plastické
fólie) s cílem nahradit z KS dovážené nedostatkové ma-
teriály a zVýšit užitnou hodnotu geodetických výrobků.
Geodézie, n. p., České Budějovice zvýšil objem prací

pro potřeby zemědělství. Prakticky s ročním předstihem
ukončil převod operátů evidence nemovitostí na samočin-
ný počítač a vytvořil tak dobré předpoklady pro zkvalit-
nění prací na tomto úseku v dalších obdobích. Splněním
úkolu experimentálníhCl ověření inovací na úseku eviden-
ce nemovitostí. a mapování přispěl k celkovému splnění
tohoto celoresortního racionalizačního úkolu. Pro vedení
podnikových evidencí pozemků vyhotovil pro zemědělské
podniky celkem 2309 mapových listů map v měř. 1 : 5000,
takže je reálné, že zemědělské podniky budou těmito
mapami vybaveny v roce 1977 před stanoveným termí-
nem.
Podnik již delší dobu plní úkoly nejenom ve vlastním

kraji, ale podílí se i dodávkami geodetických prací pro
pražskou aglomeraci. Ve vlastním kraji operativně zajiš-
ťuje služby obyvatelstvu, kde každým rokem vyřizuje
podstatně vyšší počty objednávek než v létech předchá-
zejících. Proti roku 1975 zvýšil počet vyřízených objed-
návek na geometrické plány o 11,3 %.
Výrazných úspěchů bylo dosaženo na úseku kádrové

a personální práce, zejména zvyšování kvalifikace pra-
covníků a jejich přípravy pro plnění plánovaných úkolů.
Podnik se nezastavil nad dosaženými dobrými výsled-

ky. V ročním rozboru hospodaření kriticky rozebírá do-
sažené výsledky a snaží se o odhalení rezerv ke kvalita-
tivně ještě lepšímu zabezpečení plnění plánu roku 1977.
V tomto směru také je v podniku široce rozvinutá soutěž
na počest 60. výročí VŘSR a konání IX. všeodborového
sjezdu.
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Druhé místo v celoresortní socialistické soutěži získal
národní podnik Geodézie Brno, kterému bylo uděleno
čestné uznání. Podnik splnil úkoly uložené mu rozpisem
ukazatelů prováděcího plánu na rok 1976. Celková efek-
tivnost hospodaření podniku je prokázána skutečností, že
plánovanou tvorbu zisku splnil na 107,6% při snížení
plánovaných nákladů na 99,5 % a překročení výkonů na
102,2 %.

Úkoly, které vyplynuly pro podnik z usnesení XV.
sjezdu KSČ, byly projednány a schváleny na celopodni-
kové konferenci ROH dne 24. 6. 1976. Všechny úkoly
jmenovitě uložené pro rok 1976 (v počtu 22] byly spl-
něny.

V různých formách iniciativy pracujících, na jejichž
rozvoji se významně podílela odborová organizace, bylo
zapojeno 82 % pracovníků podniku, došlo k rozvoji hnu-
tí BSP (29 kolektivů s titulem] a bylo dosaženo vysoké-
ho společenského prospěchu z využití zlepšovacích ná-
vrhů (340 tis. Kčs).

V podniku se pozitivně vyvíjela spotřeba přímého ma-
teriálu, především v důsledku nárůstu produktivity práce.

Kvalita výrobků a výkonů služeb byla na dobré úrovni
a přesahovala průměr, což potvrzuje mimo jiné i zane-
dbatelný počet reklamací v poměru k celému objemu vý-
roby.

Využití výrobních zařízení bylo dobré, zejména u roz-
hodujících strojů a přístrojů. Na úspory pohonných
hmot a dalších pomocných materiálů byla orientována
socialistická soutěž.

Výsledky výzkumu byly pohotově zaváděny do praxe.
Vlastní řešení bylo zaměřeno na některé vybrané problé-
my, zejména na mikrografii.

Geodézie, n. p., Brno operativně a iniciativně přistupo-
val k zajištování požadavků zemědělství, zejména při
vyhotovování podnikových evidencí půdy. V úzké spolu-
práci s politickými a správními orgány pomohl podnik
ke zdokonalování evidence půdního fondu; dále zdoko-
naluje systém informací o změnách v evidenci nemovi-
tostí s využitím aktivní účasti pracovníků středisek v po-
radních orgánech a pracovních aktivech ONV.

Podnik dobře uspokojoval služby obyvatelstvu. Proti
roku 1975 zVýšil počet vyřízených zakázek na geometric-
ké plány o 3,5 % při současném snížení počtu nevyříze-
ných zakázek ke konci roku proti začátku roku o 12 %.

V Jihomoravském kraji plnil Geodézie, n. p., Brno
dobře dodávky geodetických prací pro socialistické orga-
nizace a služby obyvatelstvu a současně byl gestorem ma-
povacích prací v rámci výpomoci ve Slovenské socialis-
tické republice.

Podnik je si plně vědom některých nedostatků v prů-
běhu plnění plánu v roce 1976, ke kterým v rozborech
plnění plánu kriticky přistupoval. Závěry a adresná opa-
tření sledují efektivnost a hospodárnost plnění plánu ro-
ku 1977.

Dosažené hospodářské výsledky, rozvoj iniciativy pra-
cujících a plnění závazků na počest XV. sjezdu KSČ
v podnicích Geodézie České Budějovice a Geodézie Brno
byly současně oceněny Čestným uznáním ÚV KSČ, vlády
ČSSR, ÚRO a ÚV SSM za splnění socialistického závaz-
ku na počest XV. sjezdu KSČ.

Ing. lžřl Pecka,
CÚGK

Rozvoj pracovnej iniciatívy
a socialistického súťaženia
v rezorte Slovenského úradu geodézie
a kartografie v roku 1976

Slovenský úrad geodézie a kartografie so Slovenským
výborom Odborového zvll.zu pracovníkov štátnych orgá-
nov, peňažníctva a zah-raničného obchodu vydal v roku

1976 "Z á s a d y účasti pracujúcich na riadení a rozvoji
pracovnej iniciatívy v rezorte SÚGK na obdobie 6. piH-
ročnice". Tento dokument je podrobne rozpracovaný na
špecWcké podmienky rezortu, sú v ňom obsiahnuté for-
my, met6dy a zameranie účasti pracujúcich na tvorbe,
realizácii a kontrole plnenia hospodárskeho plánu, spolo-
čenské ocenenie výsledkov rozvoj a pracovnej iniciatívy
a kontrola plnenia úloh, kolektívnych zmlúv a socialis-
tických závitzkov. Dokument súčasne vyzýva všetkých
pracovníkov rezortu, aby sa ešte aktívnejšie angažovali
v účasti na riadení a rozvoji pracovnej iniciatívy v 6. pitt-
ročnici za úspešné plnenie jej úloh v zmysle rozpraco-
vania záverov XV. zjazdu KSČ a zjazdu KSS.

Na roky 1976-1980 na ocenenie zásluh organizácií,
ktoré dosiahli mimoriadne pracovné výsledky pri rozví-
janí pracovnej iniciatívy, boli zriadené v y z n a m e n a -
n i a: putovná Červená zástava predsedu SÚGK aP-SV
OZ a Cestný diplom predsedu SÚGK a P-SV OZ. Okrem
týchto vyznamenaní Predsedníctvo SV OZ na rok 1976
schválilo udelit v rezorte Čestné uznanie za splnenie zá-
vitzkov na počest XV. zjazdu KSČ.

Všetky organizácie rezortu sa so svojimi celopodni-
kovými závitzkami prihlásili do socialistickej sútaže
o získanie uvedených vyznamenaní.

V roku 1976 na plnení socialistických závll.zkov sa
podielalo 2557 stálych pracovníkov rezortu z celkové-
ho počtu 2841, t. j. 90 % s 3273 individuálnymi, 342 ko-
lektívnymi a 4 združenými závitzkami.

Na dobrom rozvoji pracovnej iniciativy má značnú
zásluhu rozvoj hnu t i a brigád socialistickej práce
[BSP). V roku 1976 v rezorte sútažilo 121 BSP, z toho
74 kolektívom bol prepožičaný Čestný názov BSP. Z tých-
to 74 kolektivov je 65 kolektívov, ktorých 930 členovia
majú právo nosit odznak I. stupňa (bronzový) a 9 ko-
lektívov s 85 členmi, ktorí majú právo nosit odznak
II. stupňa [strieborný).

Celková hodnota prijatých celorezortných socialistic-
kých závll.zkov po ich spresnení a rozšírení z príleži-
tosti rozpracovania záverov XV. zjazdu KSČ a z príležito-
sti konania volieb do zastupitelských orgánov dosiahla
4524 tisíc Kčs. Závitzok bol splnený na 120,4 % v hod-
note 5451 tisíc Kčs.

Po vyhodnotení socialistickej súťaže v rámci celého
rezortu geodézie a kartografie a po schválení v Predsed-
níctve SV OZ boli najlepším organizáciám udelené tieto
vyznamenania:
1. Putovná Červená zástava predsedu SÚGK a P-SV OZ
národnému podniku Geodézia, Bratislava za 1. miesto
v celorezortnej socialistickej sútaži pro hospodárske
organizácie.
Geodézia, n. p., Bratislava už pri polročnom vyhodnote-
ní socialistickej sútaže sa riadil "Zásadami ... " a ako
jediná organizácia rozpracovala a konkretizovala svoje
socialistické závll.zky na tažiskové úlohy. Cielavedome
a plánovite pristupovala k plneniu závll.zkov nielen v ro-
ku 1976, ale nadviazala na dlhodobú úspešnú tradíciu
z predchádzajúcich rokov, kedy bola vždy vyhodnotená
v rámci rezortu na 2. mieste.

Súčasne s rozpisom progresívneho plánu na rok 1976
na hospodárske strediská a oddiely rozvinulo sa závll.z-
kové hnutie na počest XV. zjazdu KSČ a 55. výročia za-
loženia KSČ. Táto výzva našla na podnikových pracovis-
kách priaznivú odozvu a bola vyjadrená v povodne pri-
jatých 78 kolektívnych a 1166 individuálnych závll.zkoch
v hodnote 698 tisíc Kčs. Tento celopodnikový závitzok
bol spresnený a rozšírený na základe výzvy pracovní-
kov AZ n. p., Mladá Boleslav a to na zabezpečenie zá-
kladného ciela 6. pll.tročnice - vysokej efektivnosti spo-
ločenskej výroby a kvality práce na hodnotu 987 tisíc Kčs,
ktorú splnili na 1307 tisíc Kčs, t. j. 132,4 %.

Priaznivé Výsledky, ktoré podnik dosiahol, sú odrazom
správneho uplatňovania a realizovania rozpracovania zá-
verov XV. zjazdu KSČ a zjazdu KSS na podmienky pod-
niku. K dobrým výsledkom v hospodárení podniku pri-
spela okrem kvalitnej riadiacej, organizačnej a kontrol-
nej práce aj rozvinutá pracovná iniciatíva a závll.zkové
hnutie na počest XV. zjazdu KSČ. Celopodnikový závit-
zok na prekročenie úloh v objeme Výroby a na znižova-
nie nákladov bol splnený. Podiel socialistických závll.z-
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kov na prekročení objemu geodetických a kartografic-
kých prác činí! 61,1 %. Vzorná bola spolupráca vedenía
podniku so ZO KSS, ZV ROH a ZO SZM a s ostatnými
spoločenskými organizáciami pri plnení všetkých poli-
ticko-hospodárskych úloh v ideovo-výchovnej činnosti.
2. Čestný diplom predsedu SÚGK a P-SV OZ Krajskej
správe geodézie a kartografie v Banskej Bystrici.

Na celorezortných výsledkoch v rozvoji pracovnej
iniciatívy v r. 1976 se podierali i pracovníci KSGK
Banská Bystrica a to zvýšenou aktivitou, rozhodným
usmerňovaním činnosti, zvýšenou organizovanosťou
svojej práce. Na úseku pracovnej náplne sa ujednotí!a
činnost vyplývajúca zo štatútu, zvýší!a sa účinnosť kon-
trol, skvalitnili sa výsledky preberania geodetických prác
na úseku BOMF. Zostavený harmonogram zadávania a
preberania výsledkov prác je podkladom pre účinné
opatrenia zabezpečujúce plánovité dobudovanie mapové-
ho fondu v Stredoslovenskom kraji.

Ťažisko závazkového hnutia bolo v skvalitňovaní
operátov EN va všeobecných dokumentáciách a vykoná-
vanie prác bezplatne pre orgány štátnej správy. Bali to
práce najma:

na dobudovaní a vybavení všeobecných dokumentá-
cií,
na príprave zbierky právnych listín a častí operá-
tov na zápis do listov vlastníctva na knižnú vazbu,

na obnove mapových listov pozemkových máp,
na komplexnej identifikácii miestnej trate v troch
obciach,
pomoc pri zakladaní podnikovej evidencie pozemkov,
na porovnaní operátov EN so spracovaním na SAPO.

Okrem týchto ťažiskových úloh pracovníci KSGK svoje
závazky zamerali na úpravu a skrášrovanie pracovné-
ho a životného prostredia, na pomoc pri zberových por-
nohospodárskych prácach a pod. Celkove svoje socialis-
tické závazky v hodnote 324 tisíc Kčs splnili na
337 tisíc Kčs.

Pracovníci rezortu Slovenského úradu geodézie a
kartografie pokračujú v socialistickom súťažení aj
v roku 1977 a vynaložia maximálne úsilie pri zabezpe-
čovaní úloh roku 1977 a celej patročnice.

Ing. Gabriela Paultkouá,
SOGK

Z geodetického kalendáře
(červenec,. srpen, září)

1. července 1972 - před 5 lety byl do funkce předsedy
redakční rady GaKO jmenován Ing. Bořivoj Delong, CSc.,
ředitel VÚGTK. Funkcí vedoucího redaktora byl pOVě-
řen Ing. Frantiiek Storkán. Obě tyto funkce, do svého
odchodu z činné služby, vykonával v letech 1955-1972
Ing. Vladislav Sachunský, býv. ředitel VÚGTK.

17. července 1877 - před 100 lety se narodí! v Červe-
ných Janovicích na akr. Kutná Hora, Ing. Rudolf Schus-
ter, měř. rada, zástupce přednosty Archívu map kata-
strálních. Byl jedním z mála zeměměřičil, který se věno-
val básnické tvorbě. Pod pseudonymem Jaroslav Vladi-
slav Janovický vydal několik sbírek básní s vlastenec-
kou tematikou. (Zemřel 26. srpna 1965 v Praze).
13. srpna 1852 - před 125 lety se narodí! v Paskově
u Ostravy Ing. Josef Líčka, profesor a rektor VŠT v Brně.
Měl velkou zásluhu o reorganizaci vysoké školy v mo-
derním duchu. PodUel se význačnou měrou na nové or-
ganizaci přednášek oboru inženýrského stavitelství a
učebního běhu pro zeměměřiče. (Zemřel 4. srpna 1909
v Brně).
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21. srpna 1907 - před 70 lety se narodí! v Opavě
Prof. Ing. Dr. Josef Biihm, DrSc., profesor vyšší geodézie
na ČVUT v Praze a dlouholetý děkan býv. zeměměřické
fakulty. Jeho vědecká, odborná, pedagogická i literární
činnost je věnována oboru matematické kartografie, vyš-
ší geodézie a vyrovnávacího počtu. Je členem řady vě-
deckých institucI. Zastupoval ČSSR na mnoha mezinárod·
ních kongresech a jednáních. Jeho literární činnost je
velmi rozsáhlá. Své práce publikoval jak v našich, tak
i zahraničních odborných časopisech, je autorem celo-
státní učebnice "Vyrovnávací počet". Mezi přáteli a stu-
denty je znám též, jako výkonný sportovec a vysokohor-
ský turista.
26. srpna 1947 - před 30 lety zemřel v Praze Ing. Jan
Kavalír, první přednosta Reprodukčního ústavu min. fi-
nancí, který vedl s velkým rOZhledem a porozuměním
pro potřeby praxe. Působí! též, jako honorovaný docent
na ČVUT v Praze. Z oboru kartoreprodukce uveřejní! řa-
du článků, zejména v našem časopise. Byl též veřejně
činný jako odborový pracovník. (Narodí! se 13. listopa-
du 1879 v Hradci Králové J.
1. září 1907 - před 70 lety se narodí! v Praze Ing. Zde-
něk Mailn, profesor SPŠZ v Praze. Po studiích působil
jako asistent u prof. Fialy na ČVUT. V r. 1932 nastoupí!
ke katastrální službě, kde prošel řadou pracovišť. Půso-
bí! též na býv. min. techniky a na ÚSGK. V roce 1964
přechází na SPŠZ, kde přednášel geodézii a mapování.
Byl spoluautorem několika učebnic pro průmyslové školy
a velmi oblíbeným pedagogem. Je členem redakční rady
GaKO.
1. září 1912 - před 65 lety se narodí! Prof. Ing. Dr. Josef
Vykuti!, profesor na katedře geodézie fakulty stavební
Vysokého učení technického v Brně. Při této příležitosti
bude v GaKO č. 9/1977 věnován samostatný článek.
4. září 1897 - před 80 lety bylo vydáno nařízení o zří-
zení dvouletého učebního běhu pro zeměměřiče a ještě
v tomtéž roce byl na České vysoké škole technické zří-
zen "dvouletý kurs pro Zeměměřiče". Je málo známo,
že o zřízení kursu měl nemalou zásluhu též prof. Karel
Kořistka.
9. září 1912 - před 65 lety se narodil v Praze Ing. Fran-
tiiek Koubek, předseda Českého úřadu geodetického a
kartografického. U příležitosti tohoto významého jubilea
bude věnován v GaKO č. 9/1977 samostatný článek.
16. září 1917 - před 60 lety se narodil v Kutné Hoře
Ing. Dr. Jaroslav Kovařík, CSc., profesor kartografie na
zeměměřickém směru fakulty stavební ČVUT v Praze.
Pedagogickou dráhu začal v poválečných letech, jako
asistent prof. Fialy. Dlouhá léta byl proděkanem směru
geodézie a kartografie, je členem vědecké rady fakulty
a řady dalších vědeckých a odborných institucí. Jeho
bohatá vědecká a publikační činnost je ponejvíce věnová-
na problémům kartografie. Jeho odborná, pedagogická
a veřejná činnost - jako aktivního stranického a odboro-
vého funkcionáře, člena ÚV ČVTS pro geodézii a karto-
grafii, byla oceněna řadou čestných uznání a stříbrnou
Felberovou medailí ČVUT.
20. září 1937 - před 40 lety byl zahájen první týdenní
kurs fotogrammetrie na TH v Berlíně. Byl tím dán po-
čátek konání fotogrammetrických kursů i na jiných
evropských vysokých školách, z nichž nejpopulárnějším
se stal kurs na ETH v Zilrichu.

1777 - před 200 lety vypracoval znamenitý schwarzen-
berský zeměměřič a třeboňský archivář Petr Kaipar Svě-
tecký "Návrh na nové vyměřování veškeré půdy odbor-
nými zeměměřiči". Návrh byl předložen císařovně Marii
Terezii, nebyl sice přijat, ale přesto byly podle něho
zaměřeny četné obce v Čechách.
1857 - před 120 lety byl proslulým fyzikem Hermanem
Helmholtzem konstruován dnes běžně' používaný zrcad-
lový stereoskop. Rozšířením pozorovací základny a po-
užitím okulárů s větším zvětšením bylo dosaženo zvýšení
stereoskopického vjemu, s možností pozorování větších
obrazů.

Ing. Ondřej leřábek, CSC.,
CVUT u Praze

1977/211



Geodetický a kartografický obzor
212 ročník 23/65, číslo 8/1977

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Geodezija i kartografija, č. 11/1976

Dr i ž n j u k, A. A.: Stimuly zvýšení kvality, s. 1-7.
Ag e jev, N. M.: Hlavní pozornost rytmúm předávání
výroby, s. 7-8.

S o č i v k a, B. N.: Určení azimutu a šířky stanoviska
ze zenitových vzdáleností a změn azimutu hvězdy,
s. 8-13.

V i r n e r, D. G.: Geodetická metoda uvážení vlivu ver-
tikální refrakce na výsledky trigonometrické nivelace,
s. 13-17.

Š o k i n, S. P.: Stav a perspektivy rozvoje geodetické
techniky pro stavitelství, s. 17-26.

Bar a n, P. 1.: K otázce naLzcní centra geodetického
bodu, s. 26-27.

U s t a v i č, G. A.: Násadec ke korekci úhlu i s. 27
až 30. '

Mi ť k o v e c, N. N.:: Zlepšení stálosti úhlu i nivelač-
ního přístroje N3, s. 30.

A I ~ j ~ ~k o v, S. ,A.: Výzkum kontaktní metody vyhle-
_ davam podzemmch vedení, s. 31-34.
Srn e I i n, N. A.: O teplotních deformacích stavěné bu-
dovy a přednosti vytyčovacích prací, s. 34--37.

Rez a n o v, A. A.: Měření malých převýšení pomocí
vertikálních základen, s. 38-41.

L eb s k a j a, I. N.: Některé otázky redakce topogra-
fických map v měřítkách 1:10 000 i 1:50000 v oblas·
tech meliorací půd, s. 42-44.

vor p e, R. I. - G o r d m a n, L. M.: Nové Smlu-
vené značky pro topografickou mapu v ~ěřítku
1:10000", s. 44-46.

Ov čin n i k o v, L. V. - P o s t n ik o v, A. V.: 8. me-
zinárodní kartografická konference a 5. valné shro-
máždění kartografické unie, s. 47-53.

K o val e v i č, N. S. - L o z i n o v a, V. M. - M i-
r o š n i k o v, I. M.: Otázky automatizace kartografic-
kých prací, s. 53-60.

Červjakov, V. A. - Kiseleva, O. A.: Pokus
sestavení mapy výmolné eroze, s. 60-62.

Je g o r o v, V. B.: Klasifikace a informační průzkum
vědeckotechnické literatury z oboru geodézie a karto-
grafie na základě zobecněného modelu kategorií ob-
sahu listin, s. 62-68.

Ne j ma n, B. N. - Č e r n i, Je. Je.: Zvyšovat efek-
tivnost využívání výpočetní techniky, s. 68-71.

Mi c h a I e v i č, D. S.: Použití lisované fólie při polních
mapovacích pracech, s. 72-75.

I van o v a, I. M. - G o r lo'v, V. M. - Sem e -
n o v a, N. 1.: Zdokonalovat uvážení a analýzu výrob-
ního traumatismu, s. 75-78.

Vermessungstechnik, i!. 12/1976

Br ii c k n e r, E. - H e n n ing, A.: Spolupráce ze-
měměřických odborníků při ochraně zemědělského a
lesního půdního fondu, s. 441-445.

Ma k o v n i k, D.: Nivelační přístroj Ni 007 při určování
specifických malých dopravních změn provozních sta-
veb, s. 445-447.

D e u m I i c h, F.: Nový studijní plán oboru geodézie
na Technické univerzitě v Drážďanech, s. 448-451.

R e i s s m a n n, G.: K vyrovnání volných polohových
sítí, s. 451-454.

J a k o b, G.: K přesnosti určování konstrukce elektro-
optických dálkoměrů, s. 454-456.

Se h a e f e r, K.: Základní mapy v měřítku 1:500000 až
1:2000000, s. 457-459.

Co r r e n s, M.: Charakteristické morfometrické údaje
vod, lagun a zátok NDR, s. 459-461.

G a u e r t, W. - R e i c h el, W. - S to h n, R. 1.:
Měření malých prostorových objektů pomocí hologra-
fické techniky, část 2., Vyhodnocovací a snímkovací
technika, s. 462-466.

Ker n, H. G. - R e i c h a r d t, G.: K určení funkcio-
nární části při predikci tíhových anomálií, s. 466-469.

Ma rek w a r d t, W.: Vyhotovování stereoortofotosním-
ků přístrojovým systémem Topocart-Orthophot C n. p.
Carl Zeiss Jena, s. 469-472.

Vermessungstechnik, i!. 1/1977

We i s e, H.: Mezinárodní systém jednotek SI, s. 1-5.
Ma rek w a r d t. W.: Digitální řídící jednotka a korek-
tor příčního sklonu - dvě doplňující zařízení pro di-
ferenciální systém Topocart-Orthophot, s. 5-8.

Z ach e r, G.: Výpočetní program při přípravě podlaž-
ního vytyčování, s. 9-11.

B a u e r, N.: Geodetické práce při montáži a umístění
prefabrikovaného mostu, s. 12-14.

Fr a n k e, A.: Výpočet lunisolární korekce pomocí pro-
gramu PL/I, s. 23-24.

Hes s e, R. - W i n d i s c h, W.: Požadavky na roz-
bor absolutních a relativních základů normativní po-
třeby pohonných hmot a výsledky strojového zpraco-
vání, s. 24-26.

Geodezija, kartografija, zemeustrojstvo, i!. 1/77

K u rte v, V.: Přesnost vytyčovacích sítí ve stavebnic-
tví, s. 12-13.

To mo v a, P.: Výsledky výzkumu nezbytné přesnosti
tížnicové odchylky a eliptických výšek a možností
jejich odvození z měření horizontálních směrů a ze-
nitových úhlů, s. 13-15.

Pen ev, P.: Hodnocení přesnosti sítí s měřenými dél-
kami a úhly, vytyčených pro účely určení deformací
inženýrských staveb, s. 15-18.

N a c e v, 1.: Několik způsobů kontroly při vyhotovování
vytyč ovacích projektů pro stavbu tunelů, s. 19-20.

Pen e v, E.: Ekonomický efekt použití fotogrammetric-
ké metody k tvorbě katastrálních map obcí v měřítku
1 : 1000, s. 21-22.

Baj k o v, Ž.: Složky geometrických figurálních ploš-
ných a objemových značek map, s. 23-24.

D o j čin o v, L.: Vybudování podrobných trigonometric-
kých sítí jednoho nebo několika řádů, s. 29-33.

K o s t o v, S. - A b a d ž i e v, 1.: Způsob reprodukce
geodetických a jiných plánů a materiálů rozšířeným
mechanickým kontaktním kopírováním, s. 34-37.

Cen e v, S.: Cíle a úkoly vědeckotechnických informací
a jejich místo v geodézii, s. 38-40.

Geodézia és kartográfia č. 2/77

S o ó s, G.: Půda - národní poklad, s. 77-78.
J o Ó, 1.: Stav modernizace a standardizace geodetic-
kých základů v Maďarsku, s. 79-83.

H a I m o s, F. - K a d á r, 1.: Další výzkumy pro použití
dálkoměrů s krátkým dosahem, s. 83-88.

V. H e té n y i, M.: Vyrovnání volných sítí podle pozo-
rování podmínkových, s. 89-92.

H o v á n y i, L.: Sledování pohybů zemského povrchu
vlivem důlní činnosti geodetickými metodami, s. 92
až 100.

Lu k á c s, T.: Modernizace geodetické informační služ-
by, s. ·ioO-105.

D o m o k o s, G.: Metody dálkového průzkumu, s. lOG
až 109.

Ng o D u c P h u c: Další vývoj metody vyrovnání trsů,
s. 110-113.

Ve r t é s s y, G.: Mapové dokumenty třetího Budína,
s. 114-119.

Ba c s a, 1.: Pozemkový katastr v Bulharsku, s. 120 až
122.

Vti r ti s, 1.: Věcný rejstřík odborného časopisu Geodé-
zia és kartográfia za roky 1949-1968, s. 149-156.

H o v á n y i, L.: Promoce čestných doktorů na Technic-
ké univerzitě těžkého průmyslu v Miškolci, s. 123.

Pap p - V á r y, Á.: Kartografická činnost OSN, s. 123
až 125.

B e n d é fy, L.: Poznámky k souboru portrétů maďar-
ských geodetů, s. 125-127.
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PrzeglQd geodezyjny, č. 2177

Dob r z y JÍ s k i, A. - Rad wan, 1.: Geodetické dny
kvality, s. 41.

Ty m o w s k i, S. I.: Geodetické výstavy v Muzeu tech-
niky v období 1966-1976, s. 42-46.

Dq b r o w s k i, I.: Vydavatelská činnost Varšavského
geodetického podniku v letech 1966-1976, s. 46-48.

St e 1m ach, W. - W i n nic k i, I.: Algoritmy gene-
rování matice pro úvodní projekt rozmístění půdy
v pojetí lineárního programování, s. 48-50.

Z a bor o w s k i, A.: Výpočet středních chyb souřadnic
v geodetických konstrukcích jednoznačně určených,
s. 51-53.

Hor vát h, K.: Zkušenosti získané při vytyčování přes-
né geodetické sítě pro vodní elektrárnu v Maďarsku,
s. 54-56.

Gr a I a k, A. - Haj t o, I.: Měření posunů památkové
obranné zdi v Dobrzycích, s. 57-60.

Wa s i I e w s k i, I.: Mikrovlnný dálkoměr SIAL MD 60,
s. 60-62.

P ach u t a, S. - K o s c i e I e w s k i, R. - P o c i ech a,
E.: Používání přístroje TED LAS KP-5, s. 63-66.

Br a mor s k i, K.: Geodézie a kartografie n3 univerzitě
v Zarii (Nigérie), s. 66-67.

Wi s n i e w s k i, T.: Průběh hranic evidenčních jedno-
tek ve státních lesích, s. 68.

P i a sec k i, M. B.: Vliv úhlu otevření kamery na přes·
nost souřadnic fotogrammetricky měřených bodů, s.
76-78.

Symposium na téma "Metody numerického zpracování
map ve velkých měřítkách, s. 79.

Problémy numerického zpracování map ve velkých mě-
řítkách, s. 79.

PrzeglQd geodezyjny, č. 3177

Ca c o JÍ, S.: I. konference na téma ••Použití geodézie
v hydrotechnice". s. 81-84.

Ty m o w s k i, S. I.: Symposium SGP-Wild-Heerbrugg-
Contraves AG, s. 85.

Z a bor o w s k i, A.: Výpočet středních chyb souřadnic
v geodetických konstrukcích jednoznačně určených,
2. část, s. 86-91.

F e II m a n n, J.: Spolupráce geodetů s architekty v ob-
lasti přeměny krásné zříceniny na zříceninu uprave ..
nou na příkladu zámku v Sachačově, s. 91-94.

Ko w a I e w s k a, I.: Určování posunů a deformaci zá-
kladů vysoké pece během její stavby, s. 95-99.

Ba c c h i are 11i, A.: Metody geodetického určování
konstrukce bytové výstavby, s. 99-10l.

Ta t a r c z y k, I.: Chyby excentricity horizontálního
a vertikálního kruhu v teodol1tu, s. 102-104.

Ma r g a JÍ a k i, S.: Měření azimutu gyroteodolitem
Gi-B2, s. 105-109.

S i t e k, Z.: lednání V. komise na 13. kongresu MTF
v Helsinkách (13.-15. 7. 1976], s. 116-118.

Ia n u s z, W.: Řešení dvou úkolů z oblasti inženýrské
geodézie, s. 119-120.

OPRAVUJEM'E
THEOD·OLITY _,
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Základy
diferenciální
geometrie
technickými
Iikap •aceml

Příručka je věnována základům diferenciální geometrie v eukli-
dovských prostorech a aplikacím této disciplíny v plochách inže-
nýrské praxe v mechanice a kartografii. Je psána z moderního
hlediska a přitom velmi přístupně.

Absolventům průmyslových škol zeměměřických a strojních a po-
sluchačům i absolventům vysokých škol technických i univerzit,
především z fakult stavební, strojního inženýrství a fakulty příro-
dovědecké jako přehledná pomůcka ke studiu.

-------------'"Zde ~řih~e a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury,
cdbytové odd., 11302 Praha 1, Spálená 51

.. výtisků Budinský - Kepr: Základy diferenciální geometrie s technickými
aplikacemi


